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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 beşinci sayısını siz okurlarına sunmaktan do-
layı mutlu ve gururluyuz. Dergimize gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu sayımızda 5 
araştırma 3 derleme olmak üzere toplam 8 makalemiz bulunmaktadır. Makale başlıklarımız; “İki Farklı Kültür-
deki Hemşirelerin Profesyonel Değerlerinin İncelenmesi: Farklı İki Ülke Örneği”, “Hemşirelik Öğrencilerinin 
Hemşirelikte Araştırma, Gelişmelere Karşı Farkındalıkları ve Tutumları”, “Hastaların Öğrenci Hemşirelerin 
Uygulamasını Kabul Ettikleri Hemşirelik Girişimlerinin Belirlenmesi”, “Üniversite Öğrencilerinin Organ 
Transplantasyonu Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi”, “Sağlık Meslek Lisesi ve Lisans Eğitimi Gören 
Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi”. Derlemeler; “The Stages of Change 
Regarding Smoking Cessaion Behavior: A Concept Analysis” , “Pozitif Yoğun Bakım” ve “Türkiye’de Hem-
şirelerin 2004-2014 Yılları Arasında Konfor Kuramını Kullandıkları Çalışmaların Değerlendirilmesi”dir. Bu 
makalelerin hemşirelik alanında hizmet veren hemşirelere ve akademisyenlere yararlı olacağını düşünmekteyiz. 
Bilimsel süreli yayıncılıkta hakemli bir derginin bilimsel niteliğinin geliştirilmesinde, dergi hakemlerinin ve 
editörün çok önemli sorumlulukları vardır. Bu güne kadar değerli zamanlarını vererek makale değerlendirme-
lerini 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 yazar-
larımıza 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 

Prof. Dr. Ümran SEVİL
Baş Editör

Doç. Dr. Oya KAVLAK
Sayı Editörü
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dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve 
mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması 
aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
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Distinguished Readers, 

We are proud of sharing the fifth volume of International Refereed Journal of Nursing Research with 
you. We extend thanks for your great interest to our journal. There are a total of 8 papers in this volume; 5 of 
them are research papers and 3 of them are compilation works namely “Evaluation of the Professional Values 
of Nurses in Two Different Cultures: An Example of Two Different Countries”, “Awareness and Attitudes of 
Nursing Students towards Research and Developments in Nursing”, “Determining the Nursing Initiatives in 
Which Patients Accept the Practices of Nursing Students”, “Analysis of the Opinions of University Students 
Regarding Organ Transplantation”, “Analysis of the Critical Thinking Levels of Nursing Students Studying 
in Vocational School of Health and Undergraduate Programs”. Compilations are “The Stages of Change Re-
garding Smoking Cessation Behavior: A Concept Analysis”,  “Positive Intensive Care” and “Evaluation of 
the Papers in Which Nurses in Turkey Used the Comfort Theory between the Years 2004-2014”. We are of 
the opinion that these papers will be beneficial for the nurses and academicians serving in the field of nursing. 
Referees and the editor of the journal have significant responsibilities in improving the scientific quality of a 
refereed journal in scientific periodical publishing. We extend thanks to our referees who spent their valuable 
time on meticulous evaluation of papers. We hope that this journal will rank among the journals indexed in 
SCI-E within the international periodical publishing thanks to you support and qualified papers to be sent. 
We would like to express our gratitude and respect to the scientists who have joined us lately, to authors who 
support us with their papers, readers, followers and to all those who contributed. Hope to meet you in the 
next volume and wish you the best. 

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

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published 
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of 
m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and 
publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which 
contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political, 
legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. in case of 
a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible 
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t 
accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition. 
in this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current 
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers 
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA, 
GELİŞMELERE KARŞI FARKINDALIK VE TUTUMLARI1

NURSING STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD AND AWARENESS OF 
RESEARCH AND DEVELOPMENTS IN NURSING

Ayşe KARADAŞ1, Songül DURAN1, Sibel ERGÜN1

1Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Balıkesir / Türkiye

Öz: Amaç: Araştırmanın amacı birinci sınıf hemşirelik öğrencile-
rinin hemşirelikte araştırma ve gelişmelere ilişkin farkındalığını ve 
tutumunu belirlemektir. Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipteki 
bu araştırmada veriler, kişisel bilgi formu ve “Hemşirelik Öğrenci-
lerinin Araştırmaya, Gelişmelere Farkındalığı ve Tutumu Ölçeği” 
kullanılarak toplanmıştır. Araştırma evrenini Balıkesir Sağlık Yükse-
kokulunda 2013-2014 yılında öğrenim gören birinci sınıf hemşirelik 
öğrencisi (N=197), örneklemini çalışmaya katılmayı kabul eden 
139 öğrenci oluşturmuştur. Veriler , SPSS 19 programında sayı ve 
yüzde dağılımı, t testi,  ANOVA analizleri ile değerlendirilmiştir. 
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Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 19.2±1.21 olup, %74.1’1 
kızdır. Öğrencilerin %46.8’i Anadolu Lisesi mezunu olup, sadece 
6 öğrenci hemşire olarak çalışmaktadır. Öğrencilerin ‘Hemşirelik 
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lişmelere karşı farkındalık ve tutum ile mezun olunan lise, hemşire 
olarak çalışma durumu, denek olarak araştırma sürecinde yer alma 
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Abstract: Purpose: The purpose of this research was to explore 
the attitudes and awareness of first-year nursing students regarding 
nursing research and developments. Method: In this study, prepared 
in cross-sectional and descriptive design, data were collected with 
personal information forms and the “Nursing students’ attitudes 
to and awareness of research and developments within nursing 
scale.”The universe of the study constituted first-year nursing 
students (N=197) enrolled at the Balıkesir School of Health during 
the 2013-2014 Academic Year, the sample of the study consisted 
of 139 students who consented to participate in the research. The 
data were evaluated with the SPSS 19 program, using numbers and 
percentage distribution, the t-test, and ANOVA analysis. The data 
were collected over the period May 5-15, 2014. Written permission 
for the study was obtained from the Balıkesir School of Health 
Directorate and the students accepting to participate were asked 
to give the researchers their verbal consent. Results: The mean 
age of the students was 19.2 ±1.21 and 74.1% were women. Of 
the students, 46.8% were Anatolian High School graduates; only 
6 students were employed as nurses. The students’ total mean 
scores on the “Nursing students’ attitudes to and awareness of 
research and developments within nursing scale” was 109.98 ± 
19.65. The study found a significant correlation between awareness 
and attitudes toward developments and the high school students 
graduated from, their working status as nurses, and their taking 
part in the research as research subjects (p<0.05). Conclusion: It 
was detected that students have a high awareness about research 
and nursing developments and their attitudes are positive. 

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

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

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

HOUSES 

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

GİRİŞ

Her meslek grubunun amacı, en yüksek düzeyde 
etkin ve yararlı hizmet sunma ve bu doğrultuda 
ilerlemektir. Bu amaca erişilebilmesi için meslekler, 
kendi mesleki bilgilerinin ve mesleki uygulama-
larının gelişimine yol gösteren ve bilimsel geliş-
menin en temel aracı olan bilimsel araştırmalara 
gereksinim duymaktadır (Uysal Toraman vd., 
2013: 132-8; Arthur and Wong, 2000:662-71). 
Hemşirelik araştırmalarının amacı, kanıta dayalı 
uygulama (KDU) için sağlam bir temel oluş-
turmak ve hemşirelerin bu temeli en iyi şekilde 
kullanmasını sağlamaktır (Yava vd., 2007:72-80; 
Adıgüzel vd., 2011:239-59). Hemşirelik bakımının 
araştırma bulgularına dayandırılarak verilmesi, 
hemşireliğin gelişimi, hemşirelik uygulamalarının 
etkinliği ve yeterliliği için temeldir ve gelecekte 
hemşireleri deneyimlere dayalı kararlardan kanıta 
dayalı karar verme bilincine taşıyacaktır (Öztürk 
vd., 2010:144-55; Karagözoğlu, 2006: 64-71).   
Hemşirelik uygulamalarında araştırma kullanımı, 
hem hemşireliğin profesyonelleşmesi ve daha iyi bir 
konuma gelmesi için bir fırsat, hem de toplumun 
sağlığının iyileştirilmesi için vazgeçilmezdir (Arslan 
Yürümezoğlu ve Kocaman 2008:36-42; Babadağ 
ve Kara, 2004:112-7; Adıgüzel vd., 2011:239-59). 
Araştırma sonuçlarının kullanılması ile hemşire, 
kendini sürekli geliştiren ve güçlendiren, hasta 
bakımında bağımsız karar verebilen bir uzman 
olarak mesleğinin güçlü bir üyesi olacaktır (Alp 
Yılmaz ve Tel, 2010:15-23). 

Uluslararası Hemşireler Birliği [ICN] (2007), 
profesyonel hemşireliğin araştırmalara dayalı 
uygulamalarla gerçekleştirilebileceğini belirterek; 
hemşirelerin ve öğrencilerin araştırmaları eleştirel 
bakışla değerlendirebilmeleri için araştırma eği-
timinin gerekliliğini vurgulamıştır. Bu nedenle, 
hemşirelik öğrencilerine, araştırmanın önemi, 
araştırma kullanımı ve bilimsel yaklaşım süreci 
öğretilmeli, farkındalık ve olumlu tutum kazan-
dırılmalıdır (Uysal Toraman vd., 2013:132-8). 
Hemşirelik liderlerinin ortak görüşü, her düzeydeki 
hemşirenin araştırma becerilerini geliştirmesi 
gerektiği yönündedir. Hemşire araştırmacıların 
yetiştirilmesi ile ilgili tartışmaların odağı genel-
likle lisansüstü eğitim ve sonrasına odaklanmakla 
birlikte, hemşirelerin araştırmacı olarak temel 
özelliklerinin öncelikle lisans eğitimi sürecinde 
kazandırıldığı söylenebilir (Akın ve Ege, 2008: 
60-9). Lisans mezunu hemşirelerin beklenen 
becerileri sergileyebilmeleri için araştırmada 
hangi rolleri üstleneceğinin tanımlanması ve bu 
rollere yönelik eğitilmeleri önemlidir (Conn, 
2007:255-57). Hemşirelik öğrencilerinin araştırma 
becerilerinin geliştirilmesi sayesinde, gelecekteki 
hemşirelik eğitimcileri ve klinisyenlerinin de 
araştırma becerileri geliştirilmiş olacaktır (Herd-
man, 2010:3-4). Literatürde birçok çalışmada, 
hemşirelik öğrencilerinin araştırmalara yönelik 
farkındalık ve tutumlarının belirlenmesinin önemi 
vurgulanmaktadır (Arthur and Wong, 2000:662-
71; Ax and Kincade, 2001:161-70; Björkström et 
al., 2003:393-402; Dobratz, 2003:383-92; Halabi 
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and Hamdan Mansour, 2012:363-73). Bu görüş 
doğrultusunda son yıllarda hemşirelik öğrencile-
rinin araştırma farkındalığı ve tutumlarını incele-
yen araştırmalar yürütülmüştür (Uysal Toraman 
vd., 2013:132-8; Kacaroğlu Vicdan ve Koyun, 
2010:337; Arthur and Wong, 2000:662-71; Ax 
and Kincade, 2001:161-70; Dobratz, 2003:383-
92:, Halabi and Hamdan Mansour, 2012:363-73; 
Pond and Bradshaw, 1996:182-85). Hemşirelik 
mesleğini seçerek eğitim hayatına başlayan öğren-
ciler, toplumun sosyal yapısının biçimlendirdiği 
hemşirelik mesleği algısından etkilenerek eğitim 
hayatına başlamaktadır. Hemşirelik eğitimi sırasında 
ise öğrenciye profesyonel hemşirelik özelliklerini 
kazandırmak amaçlanmaktadır (Kızğut ve Ergöl, 
2011:10-15; Özpancar vd., 2008:9-17; Saban-
cıoğulları ve Doğan, 2012:275-82). Araştırma 
kullanımı da profesyonel hemşirelik özellikleri 
arasında önemli kriterlerindendir (Adıgüzel vd., 
2011:239-59). Bu nedenle hemşirelik birinci 
sınıf öğrencilerinin hemşirelikte araştırma ve 
gelişmelere karşı farkındalık ve tutumlarının 
belirlenmesi önemlidir. Bu doğrultuda sürecin 
değerini arttıracak çeşitli müfredat programları 
ve eğitim stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı 
olması amacıyla bu çalışma planlanmıştır. 

Araştırma Soruları

1.Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelikte araş-
tırma ve gelişmelere karşı farkındalık ve tutum 
düzeyi nedir?

2.Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelikte araştırma 
ve gelişmelere karşı farkındalık ve tutum düzeyi 
sosyo-demografik özelliklerine göre değişmekte 
midir? 

YÖNTEM

Araştırma hemşirelik birinci sınıf öğrencileri-
nin hemşirelikte araştırma ve gelişmelere karşı 
farkındalık ve tutumlarını belirlemek amacıyla 
tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırmanın 
evrenini Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık 
Yüksekokulu’nda 2013-2014 öğretim yılı, birinci 
sınıfta öğrenim gören 197 öğrenci, araştırmanın 
örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 
139 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri 
araştırmacılar tarafından geliştirilen birey tanıtım 
formu ve “Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelikte 
Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Farkındalık 
ve Tutumu” (Versiyon II) ölçeği ile toplanmıştır. 
Birey tanıtım formu; yaş, cinsiyet, mezun olunan 
okul, hemşire olarak çalışma durumu, araştırma 
etkinliklerine katılma durumu, bilimsel toplan-
tılara katılma, hemşirelik dergisine abone olma 
ve takip etme sıklıklarını belirlemeye yönelik 10 
sorudan oluşmuştur. “Hemşirelik Öğrencilerinin 
Hemşirelikte Araştırma ve Gelişmelere Yönelik 
Farkındalık ve Tutumu” (Versiyon II) ölçeği ise; 
İsveç’te Björkström ve ark. (2003:393-402) tara-
fından geliştirilmiş özgün adı “Nursing Students’ 
Attitudes to and Awareness of Research and De-
velopment Within Nursing” (Version II) olan ve 
Türk diline Bayık Temel ve ark. (2008:108-23) 
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tarafından uyarlanan 29 ifadeden oluşan 5’li likert 
tipi bir ölçektir. Ölçeğin içerdiği ters maddelerde 
puanlar tersine çevrilmek kaydıyla, bütün maddeler 
1-5 arası puanlanmakta ve ölçekten alınabilecek 
en yüksek puan 145 ve en düşük puan ise 29’dur. 
Ölçeğin toplam puan ortalamasının yükselmesi, 
hemşirelikte araştırma ve gelişmelere farkındalığın 
ve olumlu tutumun yüksek olduğunu gösterir 
(Bayık Temel vd., 2008:108-23). Bayık Temel  
ve ark. ölçeğin cronbach alfa tutarlılık katsayı-
sını .89 olarak saptarken, bu çalışmada ölçeğin 
cronbach alfa değeri .92 olarak bulunmuştur. 
Verilerin değerlendirilmesi sayı ve yüzde dağılımı, 
t testi,  ANOVA analizi kullanılarak yapılmıştır. 
Araştırma etiği bakımından ölçeğin kullanımı 
için yazarlardan elektronik postayla, çalışmanın 
yürütüldüğü kurumlardan yazılı izin alınmıştır. 
Araştırma kapsamına alınan öğrencilere araştırma 
hakkında bilgi verilmiş,  katılmayı kabul edenler 
araştırmaya dahil edilmiştir.

BULGULAR 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin sos-
yo-demografik özelliklerine göre dağılımları 
incelediğinde, öğrencilerin yaş ortalaması 19.27± 
1.22 olup,  %74.1’inin kız, %46.0’ının Anadolu 
lisesi mezunu olduğu, %95.7’sinin çalışmadığı 
saptanmıştır. Öğrencilerin araştırma etkinlik-
lerine katılım durumları incelendiğinde (Tablo 
1); %19.4’ü en az bir kez araştırma etkinliğine 
katıldığını ifade etmiştir. Öğrencilerin %18.0’ı 
araştırma planlama aşamasında ve %14.4’ü ise 
uygulama aşamasında yer almıştır. Öğrencilerin 
%13.7’ sinin bir başkasının araştırma verilerini 
toplama aşamasına, %9.4’ünün ise araştırmayı 
yayınlama aşamasına katıldığı saptanmıştır. 
Öğrencilerin %77.0’ ı herhangi bir araştırmada 
denek olarak görev almıştır. 
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

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

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

HOUSES 

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

Tablo 1. Öğrencilerin Araştırma Süreci İçinde Yürüttükleri Etkinlikler

Araştırma etkinlikleri Sayı Yüzde

Araştırma etkinliğine katılma
    Evet
    Hayır 

 27 

112

19.4
80.6

Araştırma planlamaya katılma 
    Evet 
    Hayır 

25
114

18.0
82.0

Araştırma uygulamaya katılma
    Evet
    Hayır 

20
119

14.4
85.6

Araştırma yayınlama aşamasına katılma 
    Evet
    Hayır 

13
126

9.4
90.6

Araştırmada denek olarak görev alma 
    Evet 
    Hayır 

107
32

77.0
23.0

Bir başkasının araştırma verilerini 
toplama 
    Evet 
    Hayır 

19
120

13.7
86.3

Toplam 139 100.0

Öğrencilerin bilimsel etkinliklere katılımları in-
celendiğinde (Tablo 2); %71.2’sinin bilimsel bir 
toplantıya katılmadığı, tüm öğrencilerin herhangi 
bir hemşirelik 

dergisine abone olmadığı ve %78.4’ünün ise 
hemşirelik dergilerini hiç okumadığı saptanmıştır. 
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Tablo 2. Öğrencilerin Bilimsel Etkinliklere Katılma Durumları

Bilimsel etkinliklere katılım Sayı Yüzde

Bilimsel toplantıya katılım
Evet
Hayır

40
99

28.8
71.2

Hemşirelik dergisine abone olma
Evet
Hayır

0
139

0.00
100.0

Araştırmaların yayınladığı dergileri 
okuma sıklıkları
Hiç okumam
Yılda bir
Üç ayda bir
Ayda bir
Haftada bir

109
15
8
4
3

78.4
10.8
5.8
2.9
2.2

Toplam 139 100.0

Öğrencilerin hemşirelikte araştırma ve gelişmelere 
yönelik farkındalık ve tutum ölçeğinden aldıkları 
toplam puan ortalamaları X = 109.98 ± 19.65, 

madde puan ortalamaları ise, X = 3.79 ± 0.67 
olarak saptanmıştır (Tablo 3). 

Tablo 3. Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelikte Araştırma Gelişmelere Karşı Farkındalık 
ve Tutum Ölçek ve Madde Puan Ortalamaları

Sayı Min-Max X SD

Ölçek toplam 
puanı 139 38-145 109.98 19.65

Madde puanı 139 3.23-4.41 3.79 0.67

Öğrencilerin hemşirelikte araştırma, gelişmelere 
karşı farkındalık ve tutum puan ortalamalarının 
sosyo-demografik özelliklerine göre karşılaştı-
rılmasında (Tablo 4); cinsiyet, araştırma etkinli-
ğine katılma, planlama, uygulama ve yayınlama 

aşamasına katılma, başka birinin araştırma 
verilerini toplama ve bilimsel bir toplantıya 
katılma durumuna göre araştırma, gelişmelere 
karşı farkındalık ve tutum puan ortalamaları  
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur 
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(p>0.05).  Öğrencilerin  mezun oldukları okullara 
göre araştırma, gelişmelere karşı farkındalık ve 
tutum puan ortalamaları arasında istatistiksel   
olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (F: 2.882, 
p<0.05). Öğrencilerin mezun oldukları okullara 
göre araştırma, gelişmelere karşı farkındalık ve 
tutum puan ortalamalarının (Tablo 4); düz lise 
108.4,  anadolu lisesi  106.7,  sağlık meslek 
lisesi 119.9, diğer 113.9 olduğu saptanmıştır. 
Yapılan bonferronni analizinde sağlık meslek 
lisesi mezunları ile  anadolu lisesi mezunları ara-
sındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
ve  sağlık meslek lisesi  mezunlarının anadolu 
lisesi mezunlarına göre araştırma, gelişmelere 
karşı farkındalık ve olumlu tutumlarının yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. Hemşire olarak çalış-
ma durumu ile karşılaştırmada; hemşire olarak 
çalışma durumu ile araştırma, gelişmelere karşı 

farkındalık ve tutum puan ortalamaları arasın-
da anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). 
Hemşire olarak çalışan öğrencilerin, araştırma, 
gelişmelere karşı farkındalık ve tutum puan 
ortalaması 133.3, çalışmayanların 108.9 olup 
iki ortalama  arasındaki farkın istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu saptanmıştır (t= 3.063, p<0.05) 
(Tablo 4). Araştırma etkinliklerine denek olarak 
katılma durumu ile araştırma, gelişmelere karşı 
farkındalık ve tutum puan ortalamaları arasında 
anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). 
Öğrencilerin denek olarak katılma durumuna göre 
araştırmalara, gelişmelere karşı farkındalık ve tu-
tum puan ortalamalarının dağılımına bakıldığında 
(Tablo 4); denek olarak katıldığını ifade edenlerde 
111.1, katılmadığını belirtenlerde ise 106.1 olup 
iki ortalama arasındaki farkın  istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu saptanmıştır (t=1.269, p<0.05).

Tablo 4. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özellikleri İle Araştırma Gelişmelere Karşı Farkın-
dalık ve Tutum Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması

Öğrencilerin Sosyodemografik 
özellikleri 

n Ortalama
(X) 

Standart 
Sapma (Ss)

Test p 
değeri 

Cinsiyet 

Kız 103 111.4 20.16
t: 1.418      0.71

Erkek 36 106.0 18.1

Mezun oldukları okul

Düz lise 41 108.4 17.6

F: 2.882     0.04
Anadolu lisesi 64 106.7 20.6

Sağlık meslek lisesi 23 119.9 17.6

Diğer 11 113.9 20.3
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Hemşire olarak çalışma durumu

Çalışan 6 133.3 9.4
t: 3.063      0.03

Çalışmayan 133 108.9 19.3

Araştırma etkinliğine katılma durumu

Katılan 26 110.4 17.4
t: 0.125      0.53

Katılmayan 113 109.8 20.2

Planlama aşamasına katılma 

Katılan 25 107.1 18.4
t: -0.883     0.88

Katılmayan 114 110.6 19.9

Uygulama aşamasına katılma

Katılan 20 104.3 17.5
t: -1.390     0.64

Katılmayan 119 110.9 19.9

Yayınlama aşamasına katılma

Katılan 13 95.6 15.6
t: -2.838     0.07

Katılmayan 126 111.5 19.5

Bir başkasının araştırma verilerini 
toplama

Evet 19 100.9 17.2
t: -2.186     0.53

Hayır 120 111.4 19.7

Denek olarak katılma 

Katılan 107 111.1 18.7
t: 1.269      0.02

Katılmayan 32 106.1 22.4

Bilimsel bir toplantıya katılma 

Katılan 40 111.5 17.9
t: 0.576      0.31

Katılmayan 99 109.4 20.4

*F:ANOVA testi, t:Bağımsız gruplarda iki or-
talama arasındaki farkın önemlilik testi 

TARTIŞMA 

Bu araştırmada hemşirelik birinci sınıf öğrenci-
lerinin araştırma, gelişmelere karşı farkındalık 
ve tutumlarının belirlenmesinin eğitim müfredat-
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larının planlanması aşamasında faydalı olacağı 
düşünülmüş ve çalışma birinci sınıf hemşirelik 
öğrencileriyle yürütülmüştür. 

Kacaroğlu Vicdan ve Koyun’un (2010:337) 159 
hemşirelik öğrencisi üzerinde yaptıkları çalışma-
da öğrencilerin %28.9’u hemşirelik birinci sınıf 
öğrencisi, Uysal Toraman ve ark. (2013:132-8) 
klasik ve entegre eğitim modeli ile eğitim gören 
hemşirelik öğrencilerine yönelik yaptıkları çalış-
mada ise hemşirelik dördüncü sınıf öğrencileri 
ile çalışmışlardır. 

Hemşireler özellikle lisans eğitimleri sırasında 
araştırma için gerekli becerileri, değerleri ve hem-
şirelik uygulamaları için gerekli olan sorgulama 
yetisini kazanırlar (Conn, 2007:255-7). Bilimsel 
aktivitelere katılımları da gerekli becerilerin ve 
yetilerin kazanılmasında önemli rol oynamakta-
dır. Ülkemizde hemşirelerin araştırmada sınırlı 
roller üstlendiği, araştırmaya katılma ve araş-
tırma bilgisini uygulamaya aktarma konusunda 
sorunları olduğu dikkat çekmektedir (Akın ve 
Ege, 2008:60-9). Bu çalışmada da öğrencilerin 
%19.4’ü bir araştırma etkinliğine katılmışken, 
Kacaroğlu Vicdan ve Koyun’un (2010:337) 
çalışmasında bu oran %30.8, Uysal Toraman 
ve arkadaşlarının (2013:132-8) çalışmalarında 
klasik eğitim programındaki öğrencilerin %80’i 
en az bir kez araştırma etkinliğine katıldığını 
ifade etmiştir. Arthur ve Wong’un  (2000:662-71) 
çalışmalarında da araştırma etkinliklerine katılan 
öğrencilerin, araştırmalara oryantasyonlarının daha 

yüksek olduğu gösterilmiştir. Atasoy ve Sütütemiz 
(2014:94-104) hemşirelik öğrencilerinin hemşire-
lik eğitimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesine 
yönelik çalışmalarında öğrencilerin en yüksek 
beklentilerinin kongre, konferans ve seminerlere 
katılmak olduğu belirtilmiştir. Yapılan çalışmalara 
oranla bu çalışmada araştırma etkinliğine katılma 
durumunun düşük çıkmasının birinci sınıf öğren-
cilerinin bilimsel etkinlikler hakkında bilgi eksik-
likleri olması, kongre ve konferanslara katılımları 
için maddi ve manevi olarak desteklenmelerinde 
yetersizlik olmasından kaynaklandığı düşünülmek-
tedir. Hemșirelerin araștırma sürecinde yașadığı 
güçlükler arasında yer alan bilgi yetersizliği, 
araștırma metodolojisine ilișkin eğitimin temel 
hemșirelik programlarında önemle ele alınmasını 
gerekli kılmaktadır (Akinsaya, 1994:174-9). Ax 
ve Kincade’nin (2001:161-70)  çalışmalarında ise 
araştırma eğitiminin temel eğitim programlarında 
yer almasına karșın hemșirelik öğrencilerinin 
öğrenimleri sırasında araștırma metodolojisine 
ilgisiz kaldıkları ve araștırma metodolojisi yerine 
hemșirelik uygulamalarını öğrenmeye eğilimli 
oldukları gösterilmiştir. 

Kacaroğlu Vicdan ve Koyun (2010:337) çalış-
malarında öğrencilerin %44.0’ının hemşirelik 
araştırmalarının yayınlandığı dergileri takip ettik-
lerini ve %13.8’inin hemşirelik dergisine abone 
oldukları belirtilmişken, Björkstrom ve arkadaş-
ları (2003:393-402) çalışmalarında öğrencilerin 
%24.5’inin herhangi bir bilimsel hemşirelik dergisi 
okumadıklarını, %48.4’ünün ise en az 2 tane 
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hemşirelik dergisi okuduklarını ifade etmişlerdir.  
Matilla ve arkadaşları (2005:487-95) çalışmasında 
ise öğrencilerin %29.0’ının herhangi bir hemşirelik 
dergisini okumadıklarını tespit etmişlerdir. Bayık 
Temel ve arkadaşları (2008:108-23) 308 öğrenci 
ile yürüttükleri çalışmalarında öğrencilerin yalnızca 
%2.9’unun bir hemşirelik dergisine abone olduğunu 
ve %46.9’unun bugüne kadar bir mesleki dergi 
okumadığını tespit etmişlerdir. Bu araştırmada 
öğrencilerin %78.4’ünün hemşirelik dergilerini hiç 
okumadığı ve herhangi bir hemşirelik dergisine 
abone olmadıkları saptanmıştır. Emiroğlu ve ark. 
(2005:64-86) çalışmalarında hemșirelerin bilimsel 
yayın izlemelerinin araștırma yapma isteklerini 
de arttırdığını tespit etmişlerdir. Hemşirelik ile 
ilgili mesleki dergileri okuma ve abone olma-
daki yetersizliğin dergi tanıtımlarının yetersiz 
oluşu, ekonomik sebepler ve mesleki dergileri 
okumanın öneminin farkında olunmamasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Kongrelere 
katılım ve bilimsel yayınlara abonelik sürecinin 
öğrencilik döneminde başlamasının kişinin mes-
leki gelişimi ve mesleğin gelişimi açısından son 
derece önemli olduğu belirtilmektedir (Karadağ 
ve Uçan, 2006:42-51). Bu görüş doğrultusunda 
öğrenciler birinci sınıftan itibaren eğitimciler 
tarafından araştırma süreçlerine dahil edilmeli 
ve özellikle mesleki birliği gözlemleyebileceği 
öğrenci kongrelerine katılımları desteklenmelidir. 
Araştırmalara karşı olumlu tutum; etkin ilgi, uygu-
lamalara sorgulayıcı yaklaşım, eleştirel düşünme 
ve bilimsel yöntem ile çözüm sürdürme isteğini 

içerir. Öğrencilerin araştırma, gelişmelere karşı 
tutumlarının ve farkındalıklarının belirlenmesi, 
eğitimcilere araştırma odaklı profesyonellerin 
geliştirilmesi açısından katkı sağlayacaktır (Arthur 
and Wong, 2000:662-71). Araştırma sonucuna 
göre ölçeğin toplam puan ortalaması 109.98 ± 
19.65 ve madde puan ortalaması 3.79±0.67 olarak 
saptanmıştır. Tüm maddelerin puan ortalamala-
rının 3 ve daha fazla değerlendirilmesi (min:3.2, 
max:4.4), öğrencilerin hemşirelikte araştırma ve 
gelişmelere yönelik olumlu tutuma sahip oldu-
ğunu göstermiştir. Björkström ve arkadaşlarının 
(2003:393-402) İsveçli hemşire öğrencilerle 
yürüttüğü çalışmada (128.5 ± 17.3), Kacaroğlu 
Vicdan ve Koyu’nun (2010:337)  çalışmalarında  
(3.8±0.6)  ve Bayık Temel ve ark. (2008:108-23) 
çalışmalarında da (122.1 ± 13.85) öğrencilerin 
hemşirelikte araştırma, gelişmelere yönelik olumlu 
tutuma sahip olduğu gösterilmiştir. Halabi ve 
Hamdan Mansour (2012:363-73), 612 öğrenci 
ile yaptıkları çalışmada öğrencilerin araştırma-
lara karşı olumlu tutuma sahip olduklarını ve 
araştırmaların hemşirelik mesleğini geliştirme de 
önemli rol oynadığını belirtmişlerdir. Arthur ve 
Wong (2000:662-71) ise 72 öğrenci ile araştırma 
metodolojisi dersi öncesi ön test-son test yaptıkları 
çalışmada araştırmalara karşı olumlu tutum tespit 
etmişlerdir. McCleary ve Brown (2003:556-65) 
tarafından yapılan araştırmada, formal hemşirelik 
eğitimi sırasında ve mezuniyet sonrası araştır-
ma kursları ile elde edilen araştırma bilgisinin, 
araştırma sonuçlarını kullanma konusundaki 
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tutumu olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Bu 
araştırma sonucundan farklı olarak öğrencilerin 
araştırmalara karşı olumsuz tutum sergilemiş 
olduğunu tespit eden araştırma sonuçları da yer 
almaktadır (Gaskamp, 1997:39-44; Ax and Kinca-
de, 2001:161-70; Owens and Kelly, 1998:20-29). 
Bu araştırmada, araştırma farkındalığı ve olumlu 
tutumun diğer çalışmalara göre daha düşük çıkması 
öğrencilerin hemşirelikte araştırma dersini üçüncü 
sınıfta alacak olmaları ve birinci sınıfta hemşi-
relikte araştırma kullanımı ile ilgili bilgi sahibi 
olabilecek ders müfredatlarının bulunmaması ile 
ilişkilendirilebilir. Ax ve Kincade (2001:161-70) 
çalışmalarında öğrencilerin araştırma etkinlikleri-
nin ilk sınıflarda başlaması gerektiğinin önemini 
vurgulamışlardır. Öğrencilerin eğitimleri süresince  
aldıkları derslerde ve ders uygulamalarında  konu 
ile ilişkili araştırma sonuçlarının yer almasının, 
öğrencilerin gerçekleştirmiş oldukları araştırma-
ların kurum içinde sunumlarının yapılmasının ve 
öğrencilerin araştırma etkinliklerine katılımının 
artırılmasının araştırmalara karşı farkındalık ve 
olumlu tutumun artırılması açısından önemli 
olduğu düşünülmektedir. 

Bilimsel bir toplantıya katılım, araştırma etkin-
liklerine katılma, planlama, uygulama, yayınlama 
aşamasına katılma ile öğrencilerin araştırma ge-
lişmelere karşı farkındalık ve tutum ortalamaları 
arasında fark olmadığı saptanmıştır. Bu çalışma, 
sadece hemşirelik birinci sınıf öğrencileri ile 
gerçekleştirildiğinden ve öğrencilerin bilimsel 
araştırma süreçlerine katılım oranı düşük olduğun-

dan beklenen bir sonuç olarak değerlendirilebilir. 
Yapılan çalışmalarda bu çalışmadan farklı olarak 
eğitim sürecinde araştırma süreçlerinde yer alan 
öğrencilerin araştırmalara karşı pozitif tutum gös-
terdikleri saptanmıştır (Hitchcock and Murphy, 
1999:120-27; Slimmer, 1992:75-78; Duggleby, 
1998:247-52; Westergren et al., 2013:50-58).  
Emiroğlu ve ark. (2005:64-86) ise hemșirelerin 
bilimsel toplantılara katılmalarının araștırma 
yapma isteklerini de artırdığını ifade etmişlerdir. 
Ax ve Kincade (2001:161-70) çalışmalarında 
öğrencilerin araştırma konusunda eğitim aldıkları 
halde araştırma sonuçlarını çalışma alanlarına nasıl 
aktaracaklarını anlayamadıklarından araştırma 
süreçlerine katılım ve uygulamada yetersiz kal-
dıkları belirtilmiştir. Hemşireler ile gerçekleştirilen 
çalışmalarda bilgi, destek ve güven eksikliğinin 
ve zaman yetersizliğinin araştırma kullanımını 
engellediği ve öğrencilerin eğitimleri sırasında 
araştırma süreçlerine katılımlarını teşvik etmenin 
önemli olduğu da vurgulanmaktadır (McSherry 
et al., 2006:103-15; Irvine et al., 2008:267-75; 
Björkstrom et al., 2003:393-402). Bu çalışmada, 
araştırma etkinliklerine katılma ile araştırma ge-
lişmelere karşı farkındalık ve tutum puan ortala-
ması arasında anlamlı fark yok iken denek olarak 
katılanların farkındalık ve olumlu tutumlarının 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Denek olarak 
katılma araştırma yapma anlamına gelmemekle 
birlikte denek olarak araştırma süreçlerin de yer 
almanın farkındalık yaratmada etkisi önemli bir 
sonuç olarak değerlendirilmektedir. 
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Mezun olunan lise türüne göre yapılan karşılaştır-
mada; sağlık meslek lisesi mezunlarının anadolu 
lisesi mezunlarına göre araştırma ve gelişmelere 
karşı farkındalık ve olumlu tutumlarının yüksek 
olduğu saptanmıştır. Sağlık meslek lisesi müfre-
dat programlarında araştırma eğitiminin yeterli 
olmadığı görülmekte fakat öğrencilerin araştır-
malara bireysel ilgisi ve uygulama alanlarında 
araştırma süreçlerini gözlemlemiş olma durum-
larının farkındalık ve olumlu tutumu sağlamada 
etkisi olduğu  düşünülmektedir. Bu araştırmada 
hemşire olarak görev yapan öğrencilerin farkın-
dalıklarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 
Emiroğlu ve ark. (2005:64-86) çalışmalarında 
çalıştığı alanda araștırma yapmak isteyen hem-
şirelerin çoğunlukla iyi hizmet sunma ve mesleki 
gelişimi sağlama nedeni ile araştırma yapmayı 
istediklerini belirtmiştir. Bu sonuç hemşirelik 
uygulamalarının geliştirilmesi açısından olumlu 
bir sonuç olarak değerlendirilmektedir. Halabi 
ve Hamdan Mansour (2012:363-73) öğrencilerin 
eğitimlerinin ilk yıllarında araştırma problemlerinin 
tanımlanmasına ilişkin eleştirel düşünme egzer-
sizleri ile tanıştırılması gerektiğini ve araştırma 
bulgularını kullanabilecekleri klinik ortamların 
oluşturulmasını önemle vurgulamaktadır.  Bu 
bulgular doğrultusunda hemşirelik birinci sınıf 
öğrencilerinin beklenen becerileri 

sergileyebilmeleri için araştırmada hangi rol-
leri üstleneceğinin tanımlanması ve bu rollere 
yönelik eğitilmeleri önemlidir. Araştırma bil-
gisinin uygulamaya aktarılması ve hemşirelik 

uygulamalarına yansıtılmasında lisans mezunu 
hemşireler anahtar bir role sahiptir (Akın ve 
Ege, 2008:60-9). Bu rolleri yerine getirebilmesi 
için hemşireleri hazırlamak amacıyla hemşirelik 
müfredatları ve hemşirelik eğitimi giderek önem 
kazanmaktadır (Armitage and Rees, 1988a:99-
104). Bu doğrultuda hazırlanacak eğitim öğretim 
müfredatı ile hemşirelik öğrencilerini temel bilgi 
ve kanıta dayalı uygulamalar ile yetiştirmenin 
önemli olduğu düşünülmektedir. 

SONUÇ 

Sonuç olarak öğrencilerin araştırma, gelişmelere 
karşı farkındalıklarının yüksek olduğu ve olumlu 
tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir.  Öğrenci-
lere araştırma yeteneklerini geliştirecek bilgi ve 
gücü sağlamak, pozitif tutumlarının artırılmasına 
yardımcı olacaktır. Bu bağlamda; 

•	 Hemşirelikle ilgili müfredat ve ders program-
larının tekrardan gözden geçirilmesi, 

•	 Eğitimin mutlaka güçlü bir araştırma öğreti-
mini destekleyici tarzda tekrar düzenlenmesi, 

•	 Araştırma öğretimini destekleyici kütüphane, 
veri tabanlarına erişim olanaklarının sağlanması, 

•	 Öğrencilerin araştırma etkinliklerine ve bilim-
sel etkinliklere katılımlarının desteklenmesi, 

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

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

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

HOUSES 

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

EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: The goal of every professional group is to provide the highest level of 
effective and beneficial service and advance in the respective discipline. To reach this goal, professions 
require scientific studies that will provide guidance in developing the knowledge and professional 
practices of the profession and act as the fundamental vehicle of scientific advancement (Uysal To-
raman et al., 2013: 132-8; Arthur and Wong, 2000:662-71). Providing nursing care that is founded 
on research findings is essential to the development of nursing and to achieving the effectiveness 
of nursing practices and competencies.  It is also the element that in the future will carry nurses 
from basing their decisions on experience into the awareness that will lead them to evidence-based 
decision-making (Öztürk et al., 2010:144-55; Karagözoğlu, 2006: 64-71). Aim: The purpose of the 
research was to explore the attitudes and awareness of first-year nursing students regarding nursing 
research and developments. Method: The universe of this cross-sectional and descriptive study 
constituted first-year nursing students (N=197) enrolled at the Balıkesir School of Health during the 
2013-2014 Academic Year, the sample consisted of 139 students who consented to participate in 
the research. The data were collected with personal information forms and the “Nursing Students’ 
Attitudes Toward and Awareness of Research and Developments in Nursing Scale.”  The Personal 
Information Form consisted of 10 questions that sought to identify the following characteristics of 
the subjects: age, gender, the school from which one graduated, the duration of working as a nurse, 
participation in research activities, participation in scientific conferences, frequency of subscribing to 
and keeping up with a nursing journal. The “Nursing Students’ Attitudes Toward and Awareness of 
Research and Developments in Nursing Scale” (Version II) was developed in Sweden by Björkström 
et al. (2003), its original name was “Nursing Students’ Attitudes to and Awareness of Research and 
Development within Nursing” (Version II). It was adapted to the Turkish language by Bayık Temel 
et al. (2008) as a 5-item likert-type scale that consists of 29 statements. All of the statements are 
scored between 1-5, with scores being reversed on reverse statements; the highest possible score on 
the scale is 145 and the lowest is 29. Higher total mean scores on the scale indicate a high awareness 
and positive attitudes toward research and developments in nursing.  The data were evaluated with 
the SPSS 19 program, using numbers and percentage distribution, the t-test, and ANOVA analysis. 
Data were collected between May 5-15, 2014. Written permission for the study was obtained from 
the Balıkesir School of Health Directorate and the students accepting to participate were asked to 
give the researchers their verbal consent. Findings: The mean age of the students recruited into the 
study was 19.27±1.22; 74.1% were women, 46.0% were graduates of Anatolian High Schools, and 
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Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
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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 

95.7% were unemployed. The participation of the students in research activities showed that 19.4% 
of them had participated at least once in some forms of research activity.  Of the students, 18.0% 
took part in research planning and 14.4% in the implementation of research. It was also found that 
13.7% had participated in collecting data for a colleague’s research and 9.4% had submitted an article 
for publication. Of the students, 77.0% participated in the research as study subjects. According to 
the analysis of the students’ participation in scientific conferences, it was observed that 71.2% had 
never attended a scientific conference, none of the students had subscribed to a nursing journal, and 
78.4% had never read a nursing journal. The total mean score of the students on the awareness and 
attitude scale with respect to research and developments in nursing can be expressed as X = 109.98 
± 19.65; the mean for their individual item scores was found to be X = 3.79 ± 0.67. In a comparison 
of the students’ mean scores for awareness and attitudes towards nursing research and developments 
according to their socio-demographic characteristics, it was observed that there is no statistically 
significant difference between the mean scores for awareness and attitudes towards research and 
developments in terms of gender, participating in research activities, participating in planning, imp-
lementing and publishing, collecting data for a colleague’s research or participating in a scientific 
conference (p>0.05). It was found that there were statistically significant differences between the 
students’ mean scores of awareness and attitudes towards research and developments in terms of the 
school they graduated from (p<0.05) and graduates of the health vocational high schools displayed 
higher awareness and more positive attitudes towards research and developments compared to their 
counterparts who were graduates of Anatolian High Schools. Significant differences were found 
between the mean scores for awareness and attitudes towards research and developments in terms of 
the duration of working as a nurse and participation in research as a subject (p<0.05). Results and 
Conclusions: In summary, it was detected that students had a high awareness and positive attitudes 
about research and nursing developments. Despite this favorable outcome, the students’ participation 
in research activities, their reading and subscribing to professional journals were found to be ina-
dequate.  It was seen that although there were no differences in the mean scores for awareness and 
attitudes in terms of participating in research activities, those who had participated in the research 
as research subjects had higher awareness and more positive attitudes.  Although participating in 
research as a research subject is not equivalent to doing research, it is important to note that taking 
part in the process of research has a positive impact on raising awareness. The results of the research 
showed that the students who were working as nurses had higher levels of awareness. This outcome 
may be considered positive and significant in terms of the advancement of nursing practices. When 
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it is considered that nurses with bachelor’s degrees play a key role in translating knowledge culled 
from research into nursing interventions and practices, the importance of training nursing students 
with an educational curriculum that provides them with fundamental knowledge and skills based on 
evidence-based practices becomes more apparent.
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İKİ FARKLI KÜLTÜRDEKİ HEMŞİRELERİN PROFESYONEL 
DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ: FARKLI İKİ ÜLKE ÖRNEĞİ1

AN EXAMINATION OF NURSES’ PROFESSIONAL VALUES IN TWO 
DIFFERENT CULTURES: THE CASE OF DIFFERENT COUNTRIES

 Ayşegül YAYLA1, Zeynep Karaman ÖZLÜ1, Kenan GÜMÜŞ2, Ganime SEVİNÇ3,  
Elişha KHAGHANI1

1 Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum / Türkiye
2 Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Amasya / Türkiye

3 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara / Türkiye

Öz: Amaç: Araştırma, Türkiye ve İran ‘da cerrahi kliniklerde çalışan 
hemşirelerin profesyonel değerlerini belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: 
Kesitsel türde olan araştırma Kasım 2013-Mart 2014 tarihleri arasında 
yürütüldü. Araştırmanın evrenini, Türkiye ve İran’da bir hastanenin 
cerrahi kliniklerinde çalışan 294 hemşire, örneklemi ise izinli ve raporlu 
olmayan, araştırmaya katılmayı kabul eden Türkiye’ den 121 ve İran’ dan 
128  olmak üzere toplam 249 hemşire oluşturdu. Verilerin toplanmasında 
hemşirelerin tanıtıcı özelliklerinin yer aldığı “Anket Formu” ve “Hemşirelerin 
Profesyonel Değerleri Ölçeği” kullanıldı. Araştırmadan elde edilen verilerin 
değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılım, ortalamalar,  bağımsız gruplarda t-test 
ve ki-kare testi kullanıldı. Bulgular: Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin 
Profesyonel Değerleri Ölçeği puan ortalamasının Türkiye’de 167.18±25.34,  
İran’da 166.42±25.04 olduğu ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 
olmadığı belirlendi. İran’ da cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin ‘‘Hemşire 
yüksek nitelikte bakım sağlar’’ ve ‘‘Hemşire, mesleki kuruluşlar aracılığı 
ile yüksek nitelikte hemşirelik bakımını sağlayacak koşulları yerleştirme ve 
sürdürme çalışmalarına katılır’’ alt boyut puan ortalamalarının Türkiye’den 
istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturacak şekilde yüksek olduğu  (p<0.05), 
ülkeler arasında diğer alt boyutların puan ortalamaları ve toplam ölçek 
puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptandı 
(p>0.05). Ayrıca Türkiye’de cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin bakım 
verdikleri hasta sayılarının ve haftalık çalışma saatlerinin İran’da cerrahi 
kliniklerde çalışan hemşirelerden anlamlı derecede fazla olduğu tespit 
edildi. Sonuç: Sonuç olarak, Türkiye ve İran’da cerrahi kliniklerde çalışan 
hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği puan ortalamaları arasındaki 
farkın anlamlı olmadığı görüldü. Bu sonuç doğrultusunda hemşirelerin 
profesyonel davranış alanlarındaki gelişimlerinin değerlendirilmesi ve 
desteklenmesi, yöneticilerin hemşireleri profesyonel davranışlar ve önemi 
konusunda bilgilendirmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Cerrahi klinik, Hemşire, Profesyonel değer, Türkiye, İran

Abstract: Aim: The aim of this study was to determine the professional 
values of the nurses working at surgical clinics in Turkey and Iran. Method: 
This sectional study was conducted between November 2013 and March 
2014. While the population of the study consisted of 294 nurses working in 
the surgical clinics in Turkey and Iran, the sample involved a total of  249 
nurses including 121 from Turkey and 128 from Iran who were not on leave 
and on sick leave and agreed to participate in the study. “Questionnaire” 
on descriptive characteristics of nurses and “Nursing Professional Values   
Scale” were used in order to collect the data. Percentage distribution, 
mean, independent samples t-test, and chi-square test were used to assess 
the data obtained from the study. Results: It was determined that the mean 
scores obtained by nurses from the Nursing Professional Values   Scale were 
167.18 ± 25.34 in Turkey and 166.42 ± 25.04 in Iran and the difference 
between them was not statistically significant. The mean scores obtained 
by nurses working in the surgical clinic in Iran from the subscales ‘Nurse 
provides care of the highest quality’ and ‘Nurse participates placement 
and maintenance activities of conditions to provide high quality nursing 
care through  professional organizations” were higher than Turkey, which 
caused a statistically significant difference (p <0.05); whereas, there was 
no statistically significant difference between the countries in terms of the 
other subscale mean scores and the total scale mean score (p> 0.05). In 
addition, it was found that the number of patients provided care by nurses 
working in the surgical clinics in Turkey and their weekly working hours 
were significantly higher than nurses working in the surgical clinics in 
Iran. Conclusion: Consequently, it was also observed that the difference 
between the mean scores of Professional Values Scale for nurses working 
in the surgical clinics in Turkey and Iran was not significant. In line with 
this result, it is recommended to evaluate and support the development of 
nurses in the professional conduct areas and to enable directors to inform 
nurses about professional behaviors and their importance.

Key Words: Surgical clinics, Nurse, Professional values, Turkey, Iran
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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 

GİRİŞ

Günümüzde çağdaş toplumların en çok önem ver-
diği konulardan birisi profesyonelliktir (Çevik ve 
Khorshid, 2012:23-30). Profesyonellik toplumda 
bir mes leğin rol ve sorumluluklarını yerine geti-
ren ve bir işi gerçekleştiren her bireyin edinmesi 
gereken düşün ce ve davranış biçimidir. Mesleki 
profesyonellik ise mesleğe ilişkin standartları nın 
oluşturulmasında ve kaliteli bakım verilmesinde son 
derece önemlidir (Çelik vd., 2012:193-9). Yaşanan 
hızlı toplumsal değişme ve teknolojik gelişme-
ler, mesleki profesyonelliği zorunlu kılmaktadır. 
Bu noktada Edgell’a göre mesleklerin birçoğu 
zaman içinde, işlevleri, organizasyon şekilleri, 
bulunması zorunlu bilgi ve yetenekleri, aldıkları 
ücret ve toplumdaki değerlerine bağlı olarak ya 
varlıklarını devam ettirebilmekte veya ortadan 
kalkmaktadır. Ancak kişisel ve sosyal bakımdan 
fonksiyonellik kazandıran mesleki profesyonellik 
ile meslekler devamlılığını sürdürebilmektedir 
(Adıgüzel vd., 2011:239-56).

Hemşirelik bir profesyonel meslek statüsüne ulaş-
mak için uzun yıllardan beri çabalar vermektedir 

(Altıok ve Üstün 2014: 151-5). Profesyonel statüye 
ulaşma tüm disiplinlerde önemli bir başarı olarak 
kabul edilmektedir. Çünkü profesyoneller hem 
toplum hem de diğer disiplinler tarafından saygı 
duyulan kişilerdir. Sosyal, kültürel, bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler hemşireliğin meslek olarak 
gelişmesini etkilemektedir (Çevik ve Khorshid, 
2012: 23-30; Karamanoğlu vd., 2009:12-7; Adıgü-

zel vd., 2011:239-56; Karadağ vd., 2004:14-22). 
Profesyonellerden kurallara otomatik olarak uyan 
birisi olması değil, uygulamalarında yetkin, akıllı 
ve etik davranan, herhangi bir toplumsal kuralı, 
ondan etkilenmesi olası bireylerin gereksinimleri 
ışığında değerlendirmesi beklenir (Orak, 2005).

Hemşirelik mesleğinin profesyonellik değerleri, 
Miller’in hemşireliğe özel olarak basit bir tekerlek 
şeklinde geliştirdiği, “Hemşirelikte Profesyonellik 
Modeli” adı altında ifade edilmektedir. Bu modele 
göre; tekerleğin merkezinde mesleğin en önemli 
nitelikleri (hemşirelik eğitimi ve bilimsel temel), 
çevresinde ise destekleyici tutumlar yer almaktadır 
(Çevik ve Khorshid, 2012:23-30; Adıgüzel vd., 
2011:239-56). Profesyonel değerler hemşirelik 
uygulamaları için temel sağlar ve hemşirelerin 
hastalarla, meslektaşlarıyla toplumla etkileşimine 
rehberlik eder (Orak, 2005). Rassin’in (2008:614-
30) hemşirelerin profesyonel ve mesleki değerleri 
saptamak ve bunları etkileyen faktörleri incelemek 
amacıyla yaptığı bir çalışmada, 323 hemşireye 36 
mesleki, 20 profesyonel değer ile ilgili sorular 
sorulmuş ve ilk üç sırada mesleki hemşirelik 
değeri olarak saptanan değerlerin; insan onuru, 
hastalar arasında eşitlik ve ızdırabın önlenmesi 
olduğu bulunmuştur. 

Cerrahi ortam, enfeksiyon, yaralanma, tehlikeli 
maddelerle karşılaşma olasılığı nedeniyle cerrahi 
hemşiresi ve cerrahi girişim uygulanacak hasta 
için yüksek riskli bir ortamdır. Cerrahi klinikler-
deki hemşirenin iş yoğunluğunun fazla olması ve 
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her hastaya zaman ayırması gerektiğinden hasta 
bakımında bazı güçlükler yaşayabilmektedir 
(Karabulut ve Çetinkaya, 2011:14-23). Cerrahi 
hemşirelerinin profesyonelliklerinde etkili olan 
değerlerin belirlenmesi ve bu doğrultuda gerekli 
iyileştirmelerin yapılmasını belirlemeye yönelik 
çalışmalara gereksinim olduğu düşünülmektedir. 
Aynı zamanda toplumun kültürel olarak tanınması 
ve değerlendirilmesinde, kültürel verilere daha 
sistematik ve standardize yollarla ulaşılmasında 
ve transkültürel hemşirelik alanında bilgi biriki-
minin artmasında yararlı olacağı düşünülmektedir.

Bu araştırma, Türkiye ve İran’da bulunan bir 
üniversite hastanesinin cerrahi kliniklerinde gö-
rev yapan hemşirelerin profesyonel hemşirelik 
değerlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. 

YÖNTEM

Kesitsel türde olan çalışmanın evrenini Kasım 
2013-Mart 2014 tarihleri arasında Türkiye ve 
İran’daki birer hastanenin cerrahi kliniklerinde 
görev yapan hemşireler oluşturdu. Araştırma-
ya katılmayı kabul eden Türkiye’den 121 ve 
İran’dan 128 hemşire örnekleme alındı. Verilerin 
toplanmasında “Anket Formu” ve “Hemşirelerin 
Profesyonel Değerleri Ölçeği” kullanıldı. Veriler, 
araştırmacı tarafından hemşireler ile yüz yüze 
görüşülerek toplandı. 

Veri toplama araçları

Anket Formu: Hemşirelerin tanımlayıcı özellikleri, 
çalışma koşulları, meslekleri ile ilgili düşünce ve 

memnuniyetlerine yönelik özelliklerini belirlemek 
üzere literatür bilgisi incelenerek araştırmacılar 
tarafından hazırlanan form 15 sorudan oluşmaktadır.

Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği 
(HPDÖ): ANA’nın etik kurallarını yansıtan, hem-
şirelerin sahip olduğu değerleri ortaya çıkarmak 
amacıyla Darlene ve ark. tarafından geliştirilen 
44 maddeden oluşan beşli Likert tipi (son derece 
onemli: 5; çok önemli: 4; önemli: 3; biraz önemli: 
2; önemli değil: 1) bir ölçektir. Ölçeğin toplam 
puanı yukarıda belirtilen puanlama doğrultusunda 
hemşirelerin verdikleri cevaba göre puanlanan 
maddelerin toplamından oluşur. Ölçeğin toplam 
puanı 44-220 arasında değişebilir. Ölçek 11 alt 
boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; Hemşire bireyin 
sosyal ve ekonomik durumuna, kişisel özeliklerine 
ve sağlık sorunlarına bakmaksızın, insan onuru-
na ve bireyselliğine saygı duyarak hizmet verir    
(1. alt boyut), Hemşire, bireye ait özel bilgi ve 
sırları, kişisel mahremiyet hakkı olarak nitelen-
dirir ve korur (2. alt boyut), Hemşire, bireyin ve 
toplumun sağlık bakımı ve güvenliği açısından, 
yetersiz, yasaya ve deontolojiye uymayan bir 
kişinin girişimini önleyecek şekilde davranır (3. 
alt boyut), Hemşire, bireysel hemşirelik karar 
ve faaliyetlerinin sorumluluk ve yükümlülü-
ğünü üstlenir (4. alt boyut), Hemşire, yüksek 
nitelikte bakımı sağlar (5. alt boyut), Hemşire 
bakım işlevlerini ve sorumluluklarını paylaşa-
cağı kişilerin seçiminde, uzmanlık ve yeterlilik 
ölçütlerini kullanarak karar verir (6. alt boyut), 
Hemşire, mesleki bilgi birikimine katkıda bulu-
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nacak çalışma ve faaliyetlere katılır(7. alt boyut), 
Hemşire, mesleki uygulamalarını ve standartla-
rının yükselten çalışmalara katılır (8. alt boyut), 
Hemşire, mesleki kuruluşlar aracılığı ile yüksek 
nitelikte hemşirelik bakımını sağlayacak koşulları 
yerleştirme ve sürdürme çalışmalarına katılır (9. 
alt boyut), Hemşire, toplumu yanlış bilgilendirme 
ve yanlış anlaşılmadan korumak ve hemşirelik 
bütünlüğünü sağlamak için mesleki kuruluşların 
çalışmalarına katılır (10. alt boyut), Hemşire, 
toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamak, 
toplumsal ve ulusal çalışmaları gerçekleştirmek 
için diğer sağlık disiplini üyeleri ve diğer sektör-
lerle işbirliği yapar (11. alt boyut). Puanın yüksek 
olması hemşirelerin profesyonel değerlere ve etik 
konulara daha fazla önem verdiklerini gösterir. 
Darlene ve ark.’nın (2000:201-4) çalışmasında 
ölçeğin hem iç tutarlılığı hem de test-tekrar test 
güvenirliği için bakılan Cronbach’ın alfa katsayısı 
0.94 bulunmuştur. Ülkemizde geçerlilik güveni-
lirliği Orak (2005) tarafından yapılan çalışmada 

HPDO’nun Cronbach’ın alfa katsayısı hem test 
için hem de tekrar test için 0.95 olarak belirlen-
miştir. İran’ da geçerlilik güvenirliği, Askari ve 
ark. (2010:1039) tarafından yapılan çalışmada 
Cronbah alfa değeri 0.89 olarak bulundu. 

Araştırmaya başlamadan önce Türkiye ve İran’da-
ki Hastanelerin başhekimliklerinden yazılı izin 
alındı, araştırmaya katılan hemşirelere çalışma 
hakkında bilgi verilip sözel izinleri alındıktan 
sonra formlar uygulandı. Araştırmadan elde 
edilen verilerin değerlendirilmesi bilgisayar 
ortamında istatistik paket programı kullanılarak 
yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik 
dağılım, ortalamalar, bağımsız gruplarda t-testi, 
ki-kare testi kullanıldı.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Araştırmadan elde edilen sonuçlar bu örneklem 
grubundaki hemşirelere genellenebilir.

BULGULAR

Tablo 1. Ülkelere Göre Hemşirelerin Tanıtıcı Özelliklerinin Dağılımı ve Karşılaştırılması 

Özellikler
Türkiye
(n=121)

İran
(n=128)

Toplam
(n=249) Test ve p 

değeriN % n % n %

Yaş
   20-27 yaş
   28-35 yaş
   36 yaş ve ↑

29
56
36

24.0
46.3
29.8

27
56
45

21.1
 43.8
  5.2

56
112
81

22.5
45

32.5
X2=0.88
p>0.05

Cinsiyet
   Kadın
   Erkek

72
49

59.5
40.5

80
48

62.5
37.5

152
97

61.0
39.0

X2=0.24
p>0.05
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Eğitim
   Sağlık meslek lisesi
   Önlisans
  Lisans ve  Lisansüstü

41
16
64

33.9
13.2
52.9

 44
12
72

34.4
9.4
56.3

85
28
136

34.1
11.2
54.6

X2=0.95
p>0.05

Medeni  durum
   Bekar 
   Evli 

55
66

45.5
54.5

53
75

41.4
58.6

108
141

43.4
56.6

X2=0.42
p>0.05

Çocuk sahibi olma durumu
  Var 
  Yok 

51
70

42.1
57.9

60
68

46.9
53.1

111
138

44.6
55.4

X2=0.56
p>0.05

Tıbbi hastalık
  Var 
  Yok

23
98

19.0
81.0

24
104

18.8
81.3

47
202

18.9
81.1

X2=0.00
p>0.05

Görevi
Sorumlu hemşire
Servis hemşiresi

27
94

22.3
77.7

18
110

14.1
85.9

45
204

18.1
81.9

X2=2.87
p>0.05

Cerrahi kliniğinde çalışma süresi
   0-5 yıl
   6-11 yıl
   12 ve üzeri yıl

     67
41
13

 55.4
33.9
10.7

   58
48
22

45.3
37.5
17.2

   125
89
35

  50.2
35.7
14.1

X2=3.32
p>0.05

Toplam çalışma yılı
1-10 yıl
11 yıl ve üzeri

66
55

54.5
45.5

58
70

45.3
54.7

124
125

49.8
50.2

X2=2.12
p>0.05

Cerrahi kliniğindeki çalışma şekli           
Gündüz 
 Nöbet

20
101

16.5
83.5 18

110
14.1
85.9

38
211

15.3
84.7

X2=0.29
p>0.05

Haftalık çalışma saati
   40 saat veâ
   41 saat veá

96
25

79.3
20.7

24
104

18.8
81.3

120
129

48.2
51.8

X2=91.46
p<0.001

Mesleği Sevme Durumu
   Seviyor 
   Sevmiyor
   Kararsız 

85
14
22

70.2
11.6
18.2

87
21
20

68.0
16.4
15.6

172
35
42

69.1
14.1
16.9

X2=1.32
p>0.05

Mesleği Tekrar Seçme Durumu
   Evet 
   Hayır 
   Kararsız  

56
27
38

46.3
22.3
31.4

66
22
40

51.6
17.2
31.3

122
49
78

49.0
19.7
31.3

X2=1.19
p>0.05
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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 
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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 

Mesleği Yapmaktan Memnun 
Olma
   Memnun
   Kısmen Memnun 
   Memnun Değil

90
12
19

74.4
9.9
15.7

   81
17
30

63.3
13.3
23.4

171
29
49

68.7
11.6
19.7

X2=3.61
p>0.05

Bakım Verdiği Hasta Sayısı 69.60±182.30 10.14±6.06 39.04±130.30
t=3.69

 p<0.001

Ülkelere göre hemşirelerin tanıtıcı özelliklerinin 
dağılımı ve karşılaştırılması Tablo 1’de görül-
mektedir.  Türkiye’de cerrahi kliniklerde çalışan 
hemşirelerin çoğunluğunun 28-35 yaş aralığında 
(%46.3), kadın (%59.5), lisans veya lisansüstü 
eğitim mezunu (%52.9), evli (%54.5) olduğu, ço-
cuk sahibi olmadığı (%57.9), tıbbi bir hastalığının 
olmadığı (%81.0), servis hemşiresi pozisyonunda 
çalıştığı (%77.7), toplam çalışma süresinin 1-10 
yıl olduğu (%54.5) ve cerrahi kliniğinde 0-5 yıldır 
(%55.4), nöbet şeklinde (%83.5),   haftalık 40 
saat ve daha az süre (%79.3) çalıştığı, mesleğini 
sevdiği (%70.2), bu mesleği tekrar tercih etmek 
istediği (%46.3) ve mesleğini icra etmekten 
memnun olduğu (%74.4)  belirlendi.

İran’da cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin 
çoğunluğunun 28-35 yaş aralığında (%43.8), kadın 
(%62.5), lisans veya lisansüstü eğitim mezunu 
(%56.3), evli (%58.6) olduğu, çocuk sahibi ol-

madığı (%53.1), tıbbi bir hastalığının olmadığı 
(%81.3), servis hemşiresi pozisyonunda çalıştığı 
(%85.9), toplam çalışma süresinin 11 yıl ve daha 
fazla olduğu (%54.7) ve cerrahi kliniğinde 0-5 
yıldır (%45.3), nöbet şeklinde (%85.9),   hafta-
lık 41 saat ve daha fazla süre (%81.3) çalıştığı, 
mesleğini sevdiği (%68.0), bu mesleği tekrar 
tercih etmek istediği (%51.6) ve mesleğini icra 
etmekten memnun olduğu (%63.3)  tespit edildi.

Ülkelere göre hemşirelerin tanıtıcı özellikleri kar-
şılaştırıldığında,  haftalık çalışma saati ve bakım 
verilen hasta sayıları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark saptanırken (p<0.05), diğer tanıtıcı 
özellikler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
saptanmadı (p>0.05).

Bu çalışmada, Türkiye’de ölçeğin, Cronbach alp-
ha değerinin  0.94 olduğu; İran’da ise Cronbach 
alpha değerinin 0.95 olduğu belirlendi. 
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techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 2. Profesyonel Değerler Ölçeği’nden Alınabilecek En Düşük ve En Yüksek Puanlar ile Hem-
şirelerin Aldıkları Puan Ortalamalarının Dağılımı ve Karşılaştırılması

HPDÖ

Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği

Test ve p De-
ğeriÖlçekten Alınabile-

cek En Düşük ve En 
Yüksek Puanlar

Türkiye’deki Hemşire-
lerin Ölçekten Aldıkları 

Puan Ortalamaları

İran’daki Hemşirele-
rin Ölçekten Aldıkları 

Puan Ortalamaları

X ± SS X ± SS

A
LT

 B
O

Y
U

T
L

A
R

1.Hemşire bireyin sosyal ve ekonomik durumuna, 
kişisel özeliklerine ve sağlık sorunlarına bakmaksı-
zın, insan onuruna ve bireyselliğine saygı duyarak 
hizmet verir.

5-25 19.00±3.73 19.48±3.24

df=247
 t=-1.10
p>0.05

2.Hemşire, bireye ait özel bilgi ve sırları, kişisel 
mahremiyet hakkı olarak nitelendirir ve korur. 3-15 11.62±2.37 11.97±2.07

df=247
 t=-1.24
p>0.05

3. Hemşire, bireyin ve toplumun sağlık bakımı ve 
güvenliği açısından, yetersiz, yasaya ve deontoloji-
ye uymayan bir kişinin girişimini önleyecek şekilde 
davranır.

4-20 14.79±3.01 14.55±2.58

df=247
 t=0.70
p>0.05

4. Hemşire, bireysel hemşirelik karar ve faaliyetleri-
nin sorumluluk ve yükümlülüğünü üstlenir. 4-20

15.50±2.97 15.72±2.64

df=247
 t=-0.60
p>0.05

5. Hemşire, yüksek nitelikte bakımı sağlar. 4-20
14.76±2.85 18.73±2.68

df=247
 t=-11.36
p<0.01

6. Hemşire bakım işlevlerini ve sorumluluklarını 
paylaşacağı kişilerin seçiminde, uzmanlık ve yeter-
lilik ölçütlerini kullanarak karar verir.

4-20 15.25±2.71 15.10±2.71
df=247
 t=0.45
p>0.05

7.Hemşire, mesleki bilgi birikimine katkıda buluna-
cak çalışma ve faaliyetlere katılır. 4-20 14.93±2.96 14.55±3.19

df=247
 t=0.99
p>0.05

8.Hemşire, mesleki uygulamalarını ve standartları-
nın yükselten çalışmalara katılır. 4-20 15.43±2.80 15.50±2.54

df=247
 t=-0.21
p>0.05

9.Hemşire, mesleki kuruluşlar aracılığı ile yüksek 
nitelikte hemşirelik bakımını sağlayacak koşulları 
yerleştirme ve sürdürme çalışmalarına katılır.

4-20 15.57±2.88 18.83±2.50
   df=247

 t=-9.54
p<0.01

10.Hemşire, toplumu yanlış bilgilendirme ve yanlış 
anlaşılmadan korumak ve hemşirelik bütünlüğünü 
sağlamak için mesleki kuruluşların çalışmalarına 
katılır.

3-15
11.89±2.19 11.72±2.08

df=247
 t=0.64
p>0.05

11.Hemşire, toplumun sağlık gereksinimlerini kar-
şılamak, toplumsal ve ulusal çalışmaları gerçekleş-
tirmek için diğer sağlık disiplini üyeleri ve diğer 
sektörlerle işbirliği yapar.

5-25 18.43±3.46 18.11±3.22

df=247
 t=0.76
p>0.05

Toplam ölçek puanı 44-220 167.18±25.34 166.42±25.04
df=247
 t=0.24
p>0.05
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Profesyonel Değerler Ölçeği’nden alınabilecek 
en düşük ve en yüksek puanlar ile hemşirelerin 
aldıkları puan ortalamalarının dağılımı ve karşı-
laştırılması Tablo 2’de görülmektedir. İki farklı 
ülkede çalışan hemşirelerin aldıkları ölçek puan 
ortalamaları karşılaştırıldığında; hemşirelerin 
“Hemşire, yüksek nitelikte bakımı sağlar” ve 
“Hemşire, mesleki kuruluşlar aracılığı ile yüksek 
nitelikte hemşirelik bakımını sağlayacak koşulları 
yerleştirme ve sürdürme çalışmalarına katılır” alt 
boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı fark olduğu (p<0.05), diğer alt boyut 
ve toplam puan ortalamaları arsında istatistiksel 
olarak anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0.05).

İran’da çalışan hemşirelerin  “Hemşire, yüksek 
nitelikte bakımı sağlar”,  “Hemşire, mesleki ku-
ruluşlar aracılığı ile yüksek nitelikte hemşirelik 
bakımını sağlayacak koşulları yerleştirme ve 
sürdürme çalışmalarına katılır” alt boyut puan 
ortalamalarının Türkiye’de çalışan hemşirelere 
göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu 
belirlendi.  

TARTIŞMA 

Profesyonel değerler hemşirelik uygulamaları 
için temel sağlar ve hemşirelerin hastalarla, 
meslektaşlarıyla, toplumla etkileşimine rehberlik 
eder. Ayrıca hemşirelik uygulamalarında kalite ve 
güvenliğin sağlanmasında da oldukça önemlidir. 
Farklı kültürlere sahip olan insanların, profesyonel 
değerleri de farklılık gösterebilir. Dünyada alt 
kültür ve kültürlerindeki farklılıkları karşılaştırmalı 

araştırmak ve analiz etmek hemşirelik bakımına 
kültürel evrensellik sağlar. Bu çalışmada Türkiye ve 
İran’da çalışan hemşirelerin profesyonel değerleri 
incelendi ve ilgili çalışma sonuçları ile tartışıldı. 

Araştırmada ülkelere göre hemşirelerin tanıtıcı 
özellikleri karşılaştırıldığında,  haftalık çalışma 
saati ve bakım verdiği hasta sayısı arasında is-
tatistiksel olarak anlamlı fark saptanırken, diğer 
tanıtıcı özellikler arasında istatistiksel olarak an-
lamlı fark saptanmadı ve benzer olduğu belirlendi. 

Türkiye ve İran’da çalışan hemşirelerin profesyonel 
değerleri ölçeğinin puan ortalamaları incelendi-
ğinde İran ‘da çalışan hemşirelerin “Hemşire 
yüksek nitelikte bakımı sağlar’’ alt boyutu puan 
ortalamasının Türkiye’ de çalışan hemşirelerden 
daha yüksek olduğu belirlendi. Türkiye’de Kaya 
ve arkadaşlarının (2012:18-26) hemşirelik öğren-
cilerinin bireysel ve profesyonel değerleri adlı 
çalışmasında “Hemşire yüksek nitelikte bakımı 
sağlar’’ alt boyutundan aldıkları puan ortalaması 
(15.21±2.61) bu çalışmada Türkiye’de çalışan 
hemşirelerin puan ortalamalarıyla (14.76±2.85)  
benzerdi. İran’da hemşirelik bakım standartlarının 
yükselmesi sonucunda hemşirelerin mesleki ge-
lişimi ve hemşirelik bakım kalitesinin yükseldiği 
ve aynı zamanda İran’da hemşirelerin en iyi 
bakımı vermek ve uygulamada kanıt sağlamak 
için araştırma sonuçlarını kullanmak zorunda 
olduğu ve araştırma sonuçlarının uygulamada 
kullanımının İran’da yeni bir değişim olduğu be-
lirtilmiştir (Mehrdad et al., 2008:2194–202). Aynı 
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zamanda, İran’da çalışan hemşirelerin “Hemşire 
yüksek nitelikte bakımı sağlar’’ alt boyutu puan 
ortalamasının daha yüksek çıkmasına, İran’da 
çalışan hemşirelerin bakım verdikleri hasta 
sayısının Türkiye’ye kıyasla daha az olmasının 
neden olduğu da düşünülebilir. 

İran’da çalışan hemşirelerin ‘‘Hemşire, mesleki 
kuruluşlar aracılığı ile yüksek nitelikte hemşirelik 
bakımını sağlayacak koşulları yerleştirme ve 
sürdürme çalışmalarına katılır’’ alt boyutlarından 
aldıkları puan ortalamalarının Türkiye’ de çalışan 
hemşirelerin aldıkları puan ortalamalarından daha 
yüksek olduğu saptanmıştır. Literatürde, her meslek 
grubunun kendisini temsil eden örgütlere veya 
derneklere ihtiyacının var olduğu ve mesleklerin 
gelişmelerinin hızlanmasına en büyük katkıyı da 
meslek örgütlerinin sağladığı yer almaktadır. Meslek 
üyeleri arasında birlik duygusu mesleklerin gücünü 
göstermektedir ancak bu durumun Türkiye’de 
çalışan hemşireler arasında oldukça düşük olduğu 
saptanmıştır (Karadağ vd., 2007:371–4; Korkut, 
2005).   Koç’un (2006), Türkiye’de iki üniversite 
hastanesinde hemşirelerin sağlıkta özelleştir-
me ve sendikalaşma konularındaki görüşlerini 
belirlemek amacıyla 473 hemşire ile yaptığı 
çalışmada, hemşirelerin %73.3’ünün mesleki 
örgütlere üye olmadıklarını ve bu üye olmayan 
hemşirelerin çoğunda, derneklerin “meslekleri 
adına hiçbir şey yapmadığı” düşüncesinin hakim 
olduğunu saptamıştır. Korkut’un (2005) yapmış 
olduğu çalışmada çalışmaya katılan hemşirelerin 
%92.6’sının herhangi bir derneğe üye olmadıkları 

belirtilmiştir. Ancak hemşirelerin mesleki örgütlen-
melerine ilişkin yapılan araştırmalarda, bu oranın 
çok düşük olduğu saptanmıştır.  Hemşirelerin 
mesleki örgütlere katılmanın ve örgütlü güç elde 
etmenin meslekleşme sürecine katkısına ilişkin 
farkındalıklarının düşük düzeyde olduğu veya 
bu yönde profesyonelliğe ilişkin duyarlılıklarının 
yeterince gelişmediği söylenebilir. Literatürde 
İran’da, İran Hemşireler Derneğinin profesyonel 
bir hemşirelik örgütü olduğu ve yüksek maaş, 
bağımsızlık kazanma, otonomi, çalışma koşulla-
rının iyileştirilmesi için aktif çalışmalar yaptığı 
ve hemşirelerin son zamanlarda derneğe daha 
fazla üye olduğu belirtilmiştir (Nasrabadi et al., 
2004:396-402). Literatür sonuçları, bu çalışmanın 
sonuçlarını desteklemektedir. 

Türkiye’de çalışan hemşirelerin, “Hemşire, bireyin 
ve toplumun sağlık bakımı ve güvenliği açısından, 
yetersiz, yasaya ve deontolojiye uymayan bir kişinin 
girişimini önleyecek şekilde davranır”, “Hemşire 
bakım işlevlerini ve sorumluluklarını paylaşacağı 
kişilerin seçiminde, uzmanlık ve yeterlilik ölçüt-
lerini kullanarak karar verir”, “Hemşire, mesleki 
bilgi birikimine katkıda bulunacak çalışma ve 
faaliyetlere katılır”, “Hemşire, toplumu yanlış 
bilgilendirme ve yanlış anlaşılmadan korumak ve 
hemşirelik bütünlüğünü sağlamak için mesleki 
kuruluşların çalışmalarına katılır”, “Hemşire, 
toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamak, 
toplumsal ve ulusal çalışmaları gerçekleştirmek 
için diğer sağlık disiplini üyeleri ve diğer sek-
törlerle işbirliği yapar”, Hemşire bireyin sosyal 
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ve ekonomik durumuna, kişisel özeliklerine ve 
sağlık sorunlarına bakmaksızın, insan onuruna 
ve bireyselliğine saygı duyarak hizmet verir”, 
“Hemşire, bireye ait özel bilgi ve sırları, kişisel 
mahremiyet hakkı olarak nitelendirir ve korur”, 
“Hemşire, bireysel hemşirelik karar ve faaliyet-
lerinin sorumluluk ve yükümlülüğünü üstlenir”, 
Hemşire, mesleki uygulamalarını ve standartları-
nın yükselten çalışmalara katılır”, alt boyut puan 
ortalamalarının ve toplam puan ortalamasının 
İran’da çalışan hemşirelere göre istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark olmadığı belirlendi ve bu sonuç 
ışığında bu değerler yönünden iki ülkenin benzer 
olduğu düşünülebilir. Hemşirelerin, çalıştıkları 
kurumlarda sık nöbet tutma, düşük ücret ve bu 
nedenlere bağlı mesleki tükenmişlik yaşama, 
kurumdan izin alamama gibi pek çok faktörün 
iki ülkede farklı olmaması da sonuçların benzer 
olmasına yol açabilir. Hemşirelerin profesyonel-
liğin bir gereği olan etik karar verme sürecini iki 
ülkede de kurumsal, iletişimsel, yasal ve politik 
nedenlere bağlı birçok unsur olumsuz etkileyebilir. 
Bu olumsuzluklar, mesleğin statüsüne yansımakla 
birlikte hemşirelerin profesyonellik davranışlarını 
da etkileyebilmektedir. Bu bağlamda, birçok 
faktörün profesyonelliğin gereği olan etik karar 
verme sürecine de yansıyacağı düşünülmektedir.

Araştırmaya katılan hemşirelerin profesyonel 
değerler ölçeği puan ortalamaları incelendiğin-
de, Türkiye ölçek toplam puan ortalamasının 
167.18±25.34,  İran’da ölçek toplam puan orta-
lamasının ise 166.42±25.04 olduğu belirlenmiş-

tir. Kobral ve ark.’nın (2012:1183- 91) İran’da 
hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değerlere 
bakış açısı çalışmasında Türk ve İranlı öğrencilerin 
profesyonel değerler ölçeğinden aldıkları toplam 
puanın birbirine yakın olduğu ve aralarındaki 
farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit 
edilmiştir. Bu çalışmanın sonucuyla paralellik 
göstermektedir.  Orak’ın (2005) yaptığı çalışmada, 
hemşirelerin ölçek puan ortalaması hemşire grubunda 
181.05±21.17, öğrenci grubunda 185.45±21.82 
olduğu saptanmıştır. Yapılan başka bir çalışmada 
hemşirelik öğrencilerinin hemşirelerin profesyonel 
değerleri ölçeğinden 174.81±23.63 puan aldıkları 
belirlenmiştir (Kaya, 2012:18-26). Türkiye ve 
İran’da ölçekten alınan puan ortalamaları yapılan 
diğer çalışma sonuçlarından daha düşük bulundu. 
Bu durum, özellikle cerrahi kliniklerde çalışan 
hemşirelik mesleği üyelerinin çok değişken çalış-
ma şartlarının bulunması ve yoğun stres altında 
görevlerini yerine getiriyor olmaları gibi olumsuz 
etmenler nedeniyle olduğu düşünülebilir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

İran’da cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin 
bakım verdikleri hasta sayılarının daha az, çalışma 
saatlerinin ise anlamlı fark oluşturacak şekilde 
Türkiye’den daha fazla olduğu, diğer tanıtıcı 
özellikler yönünden ise benzer oldukları görüldü. 
İran’da çalışan hemşirelerin “ “Hemşire, yüksek 
nitelikte bakımı sağlar”,  “Hemşire, mesleki ku-
ruluşlar aracılığı ile yüksek nitelikte hemşirelik 
bakımını sağlayacak koşulları yerleştirme ve 
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sürdürme çalışmalarına katılır” alt boyut puan 
ortalamalarının Türkiye’de çalışan hemşirelere 
göre daha yüksek olduğu söylenebilir.

Bu sonuçlar doğrultusunda, hemşirelerin profes-
yonel davranışlarının geliştirilmesi hasta bakım 
kalitesine yansıyacağı için,  cerrahi kliniklerde 
yüksek motivasyonla çalışan hemşirelere ihtiyaç 
olduğundan çalışma şartlarının düzenlenmesi 
ve nitelikli eğitim programlarının planlanması, 
hemşirelerin profesyonel davranış alanlarındaki 
gelişimlerinin değerlendirilmesi ve desteklenme-
si, yöneticilerin cerrahi hemşireleri profesyonel 
davranışlar ve bunların önemi konusunda bilgi-
lendirmesi, hemşirelerin ise bilimsel faaliyetlere, 
eğitim programlarına katılım ve mesleki örgütlere 
üyelik konusunda teşvik edilmesi önerilmektedir.
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

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

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

HOUSES 

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

EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: A lot of efforts have been made so far to be able to describe nursing 
as a professional occupation (Altıok and Üstün 2014: 151-5). Achieving a Professional status is ack-
nowledged as a significant success in all the disciplines because professionals are the people who are 
respected by both the society and the other disciplines. Social, cultural, scientific and technological 
advances affect the development of nursing as an occupation (Çevik and Khorshid, 2012: 23-30; 
Karamanoğlu et al., 2009: 12-7; Adıgüzel et al., 2011: 239-56; Karadağ et al., 2004: 14-22). Nurses 
working in the surgical clinics are under high risks due to the possibility of infection, injury and 
hazardous substances as well as surgical environment. Some difficulties can also be experienced in 
patient care since nurses in the surgical clinics have a work load density and they need to allocate 
time for each patient (Karabulut and Çetinkaya, 2011:14-23). It is thought that the effective values 
on the professionalism of surgical nurses should be determined and in line with this, activities aiming 
to determine the implementation of the required improvements are required. At the same time, it is 
thought to be also useful for recognizing and evaluating the society culturally, for reaching the cultural 
data with more systemized and standardized ways and for increasing knowledge in the transcultural 
nursing field. Aim: The aim of this study was to determine the professional values of the nurses 
working at surgical clinics in Turkey and Iran. Method: This sectional study was conducted between 
November 2013 and March 2014. The sample consisted of a total of 249 nurses including 121 from 
Turkey and 128 from Iran who were not on leave and on sick leave and agreed to participate in the 
study. “Questionnaire” on descriptive characteristics of nurses and “Nursing Professional Values   
Scale” were used in order to collect the data. The questionnaire was prepared by researchers upon the 
literature review to determine the descriptive properties and working conditions of nurses and features 
concerning their thoughts and satisfaction regarding the profession and consisted of 15 questions. 
Nurses Professional Values Scale (NPVS)  is a five-point Likert type scale (extremely important: 
5; very important: 4; important: 3; a little important: 2; not important: 1) reflecting the ethical rules 
of ANA and consisting of 44 items and developed by Darlene et al., in order to reveal the values 
of nurses. The total score of the scale consists of the total of items scored from the responses given 
by the nurses in accordance with the aforementioned scoring. The total score of the scale can vary 
between 44 and 220. The scale involves 11 subscales. Percentage distribution, mean, independent 
samples t-test and chi-square test were used to assess the data obtained from the study. The results 
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of the statistical analysis were evaluated with a 95% confidence interval and a significance level of 
p<0.05. Findings: It was determined that the majority of nurses working in the surgical clinics within 
Turkey was in the age range of 28-35 years (46.3%), women (59.5%), had B.A. or graduate education 
(52.9%), were married (54.5%), had no children (57.9%), no medical condition (81.0%), worked in 
the service nursing position (77.7%), had total duration of working between 1 and 10 (54.5%) and 
worked in the surgical clinic between 0 and 5 years (55.4%), in the form of shift (83.5%),   for 40 
hours or less a week (79.3%), were satisfied with their job (70.2%), would prefer to work in the same 
job if given a chance (46.3%) and were contented to execute their profession (74.4%). The majority 
of nurses working in the surgical clinics within Iran were in  the age range of 28-35 years (43.8%), 
women (62.5%), had B.A. or graduate education (56.3%), were married (58.6%), had no children 
(53.1%), no medical condition (81.3%), worked in the service nursing position (85.9%), had total 
working duration of 11 years or more (54.7%) and worked in the surgical clinic between 0 and 5 
years (45.3%), in the form of shift (85.9%),   for 41 hours and more a week (81.3%), were satisfied 
with their job (68.0%), would prefer to work in the same job if given a chance (51.6%), and were 
contented to execute their profession (63.3%). When the descriptive characteristics of the nurses are 
compared according to countries; a statistically significant difference was found between the weekly 
working hours and the number of patients received care (p<0.05); no statistically significant difference 
was found between the other descriptive characteristics (p>0.05).  It was determined that the mean 
scores obtained by nurses from  Nursing Professional Values   Scale were 167.18 ± 25.34 in Turkey 
and 166.42 ± 25.04 in Iran and the difference between them was not statistically significant. The mean 
scores obtained by nurses working in the surgical clinic in Iran from the subscales ‘Nurse provides care 
of the highest quality’ (Iranian mean scale score was 18.73±2.68) and ‘Nurse participates placement 
and maintenance activities of conditions to provide high quality nursing care through  professional 
organizations” (Iranian mean scale score was 18.83±2.50) were higher than Turkey, which caused a 
statistically significant difference (p<0.05); whereas, there was no statistically significant difference 
between the countries in terms of the other subscale mean scores and total scale mean score (p> 0.05). 
Results and Conclusions:  It was observed that the nurses working in the surgical clinics within 
Iran had fewer patients to take care of and their working hours were higher than those working in 
Turkey, which caused a significant difference. In terms of the other descriptive characteristics, they 
were similar. It can be asserted that the mean scores of the subscales “Nurses provide high quality 
care” (Iranian mean scale score was 18.73±2.68) and “Nurses participate in activities for placing 
and sustaining the conditions that will provide the high quality nursing care through the means of 
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professional associations” (Iranian mean scale score was 18.83±2.50) were higher among the nurses 
working in Iran compared to nurses working in Turkey. It was also observed that the difference bet-
ween mean scores (Iranian mean scale score was 166.42±25.04   and Turkey mean scale score was 
167.18 ± 25.34) of Professional Values Scale for nurses working in the surgical clinics in Turkey and 
Iran was not significant. In accordance with these results, it is recommended to arrange the working 
conditions and plan qualified training programs as high motivation is needed for nurses working in 
the surgical clinics, to evaluate and support the developments in the professional behavior fields of 
nurses, to enable executives to inform  the surgical nurses about professional behaviors and their 
importance, to encourage the nurses to participate in scientific activities and training programs and 
to be a member of occupational associations because the improvements in the professional behavior 
of nurses will also affect the patient care.



3434

HASTALARIN ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN UYGULAMASINI KABUL 
ETTİKLERİ HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ1

AN ANALYSIS OF THE NURSING INITIATIVES ACCEPTED BY THE 
PATIENTS TO BE APPLIED BY STUDENT NURSES

Gülendam HAKVERDİOĞLU YÖNT1, Lemye ZEHİRLİOĞLU1, Esra AKIN KORHAN2, 
Kıvan ÇEVİK3

1 Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İzmir / Türkiye
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3Celal Bayar Üniversitesi, CBÜ Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Manisa/Turkey

Öz: Amaç: Çalışma, hastaların birinci sınıf öğrenci hemşirelerin 
uygulamasına izin verdikleri hemşirelik girişimlerinin belirlen-
mesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.Yöntem: Araştırma bir 
üniversite hastanesinde yatan 122 hasta ile yapıldı. Araştırmanın 
yapılacağı hastaneden ve katılımcılardan gerekli onaylar alındı. 
Veriler, hastalara ait sosyodemografik özellikleri, öğrenci hem-
şirelerin klinik uygulamaları hakkındaki görüşleri ve hemşirelik 
girişimlerini içeren veri toplama formları kullanılarak toplandı. 
Hemşirelik girişimlerini içeren veri toplama formu, 54 farklı 
hemşirelik girişiminden oluşmakta olup, evet, hayır ve bazen 
olarak yanıtlandırılmaktadır. İstatistiksel analizlerde sayı yüzde 
dağılımları hesaplanmıştır. Bulgular: Hastaların %53.3’ü erkek 
ve %41.8’i ortaöğretim mezunudur. Hastaların %68.9’unun daha 
önce hastaneye yattığı, %40.2’sinin kronik bir hastalığının olduğu 
saptanmıştır. Hastaların %88.5’i nabzının değerlendirilmesini, 
%82’si hastalığı hakkında eğitim verilmesini ve %77’si ağrısının 
azaltılmasına yardımcı olunmasını kabul ettiklerini belirtmiştir. 
Hastaların %62.3’ü damar yolu açılmasına, %46.7’si intravenöz 
yoldan ve %46.7’si intramüsküler yoldan ilaç uygulanmasına 
izin vermediklerini belirtmişlerdir. Sonuç: Hastaların büyük bir 
çoğunluğunun girişimsel hemşirelik uygulamalarının yapılmasına 
izin vermedikleri, ancak girişimsel olmayan diğer hemşirelik 
uygulamalarının yapılmasına izin verdikleri saptanmıştır. Hem-
şire öğrenciler staja çıktığı zaman hastalara hemşire öğrencilerin 
yeterlilikleri hakkında bilgiler verilmesi, hemşire öğrencilerin ilk 
uygulamasını hemşire ya da öğretim elemanı ile birlikte yapması 
sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci Hemşire, Hasta, Hemşirelik Girişimleri

Abstract: Objective: This descriptive study was conducted 
to explore which nursing interventions of student nurses were 
allowed by the patients to be applied on themselves. Method: 
The research has been carried out with 122 patients, treated in a 
university hospital. Relevant approvals have been taken from the 
hospital and the participants. Data collection forms are used, which 
include the sociodemographic properties of patients, their views 
about the clinic interventions of the student nurses and nursing 
interventions. The data have been collected through data collection 
tools which include the socio demographic characteristics of the 
patients, their views about the clinic interventions of the student 
nurses and nursing interventions The data collection form which 
includes the nursing interventions, consists of 54 different nursing 
interventions and answers as yes, no, or sometimes. Percentage 
distribution analyses have been done. Findings: Fifty-three point 
three percent of the patients are male and 41.8% are secondary 
education graduates. It has been determined that the 68.9% of the 
patients have been hospitalized before, and 40.2% has a chronic 
disease.  Eighty-eight point five percent of the patients stated that 
they accepted the evaluation of their heart rate. Eighty-two percent 
of patients accepted to receive training about their disease while 
77% accepted help to relieve their pain. On patients’ statements, 
it can be observed that 62.3% did not accept establishing vascular 
access. Fourty-six point seven percent of the patients did not accept 
intravenous administration of medication, while also 46.7% did not 
accept intramuscular administration of medication.  Conclusion: It 
has been determined that the majority of patients do not accept the 
interventional nursing applications to be applied on themselves but 
they tend to accept the other non-interventional nursing practices.  
When the student nurses leave for internship, the patients should 
be informed about the competences of student nurses. Student 
nurses should be enabled to practise their first application along 
with a nurse or an instructor.

Key Words: Student Nurse, Patient, Nursing Interventions
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GİRİŞ

Hemşirelik eğitimi kuramsal ve uygulamalı 
öğrenim ve öğretim yaşantılarını içeren, teorik 
bilgi, gözlem, yorum ve el becerisini gerektiren 
bir eğitimdir. Kuramsal ve uygulamalı öğretim 
ve öğrenim yaşantılarını içeren bir eğitim olan 
hemşirelik eğitiminin amacı; tüm potansiyelini 
kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Profesyonel 
hemşirelik eğitimi kültürel ve mesleki bilgi, klinik 
ve kavramsal beceri ve bireyin değerler sistemi 
üzerine temellenir. Bu eğitim sürecinde öğrenci, 
bir taraftan okulda gerekli olan kuramsal bilgileri 
alırken, diğer taraftan da uygulama alanlarında 
klinik yargılamaya ve edindiği bilgileri davranışa 
dönüştürmeye çalışır (Karadağ ve Uçan, 2006: 
42-51). Klinik eğitim, öğrenciye hasta bakımına 
ilişkin derste öğrendiği bilgi, beceri ve tutumları 
uygulamaya aktarması için fırsatlar sunulmasını 
sağlar (Terzioğlu vd., 2012: 16-23).

Klinik uygulama, hemşirelik eğitiminde öğren-
cilere klinik alan deneyiminde problem çözme 
yeteneği, bilişsel, kognitif ve duyuşsal yetenekleri 
kazandırmak açısından önemlidir (Kapucu ve 
Bulut, 2011:1149-53). Klinik yetkinlik;  bilişsel 
özellikler  (bilgiyi kazanma ve uygulayabilme,  karar 
verme,  kaynakları kullanma ve deneyimlerden 
öğrenme), kişisel özellikler (iletişim becerileri) 
ve psikomotor/teknik becerilerin bileşiminden 
oluşmaktadır. 

Hastaneye yatmak bireyler için alıştıkları or-
tamlardan uzak, bilinmezliklerle dolu, yabancı 

ve ürkütücü bir deneyimdir. Tedavi amacıyla 
yapılan girişimler nedeniyle hasta ağrı deneyim-
leyebilmektedir. Hastane ortamı ve çalışanların 
güvenilir ve yeterli olup olmadıkları hasta için bu 
açıdan çok önemlidir. Hasta yapılması gereken 
girişimleri reddedebilmekte ve çok deneyimli 
kişiler tarafından yapılması isteyebilmektedir. Bu 
duyguları yaşayan hastalar, hastanelerde klinik 
uygulama yapan öğrenci hemşireleri tehdit unsuru 
olarak algılayabilir ve tedavi amacıyla yapılması 
gereken girişimlerin öğrenci hemşire tarafından 
yapılmasını istemeyebilmektedir. Bu durum, 
öğrenci hemşirenin teorik bilgilerini uygulama 
ortamına yansıtma ve hemşirelik girişimlerini 
uygulama durumu azalmaktadır. 

Hemşirelik eğitiminde klinik uygulamalarda 
yaşanan sorunlarla ilgili yapılan çalışmaların bü-
yük bir çoğunluğunda, klinik ortamların yetersiz 
olması, öğrenci sayısının fazla olması, öğretim 
elemanından ve sağlık personelinden kaynaklanan 
sorunlar, yeterli araç gerecin olmaması gibi daha 
birçok nedenler üzerine yoğunlaşmıştır.

Oysaki bütün imkanlar sağlandığı ve koşullar 
olumlu hale getirildiği halde bile öğrenci hemşireler 
hasta istemediği sürece hastaya hiçbir girişimde 
bulunamayacaklar ve kendilerini geliştiremeye-
ceklerdir. Bu nedenle çalışma, hastaların birinci 
sınıf öğrenci hemşirelerin uygulamasına izin 
verdikleri hemşirelik girişimlerinin belirlenmesi 
amacıyla yapılmıştır. 
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GEREÇ

Araştırma, bir üniversite hastanesinde tedavi 
gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden 122 
hasta ile yapıldı. Araştırma verilerinin toplanma-
sında, hastalara ait sosyodemografik özellikleri, 
hastalığı ile ilgili bilgileri ve öğrenci hemşirelerin 
uygulamaları hakkında görüşlerini içeren form 
ve araştırmacılar tarafından literatür doğrultu-
sunda hazırlanan hemşirelik girişimlerini içeren 
form kullanıldı. Bu form 54 farklı hemşirelik 
girişimini içermekte olup, evet, hayır ve bazen 
olarak yanıtlanmaktadır. Araştırmanın yapılacağı 
kurumdan ve hastalardan gerekli onaylar alındı. 

Veriler araştırmacılar tarafından hastalarla yüz 
yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplandı. 
İstatistiksel analizlerde sayı ve yüzde dağılımları 
hesaplanmıştır.

BULGULAR

Hastaların %53.3’ü erkek ve %41.8’i ortaöğre-
tim mezunu, %82’si evli ve %98.4’ünün sosyal 
güvencesi vardır. Hastaların %92.6’sının baston-
yardımcı araç kullanmadığı, %68.9’unun daha 
önce hastaneye yattığı, %59.8’sinin kronik bir 
hastalığının olmadığı ve %67.2’sinin günlük ya-
şam aktivitelerinde bağımsız olduğu, %50.8’inin 
cerrahi kliniğinde yattığı saptanmıştır (Tablo 1).

Tablo 1. Hastaların Sosyodemografik Özellikleri

Özellik N %

Cinsiyet
Kadın
Erkek

57
65

46.7
53.3

Eğitim Durumu
Okur-yazar değil
Ortaöğretim
Lise
Üniversite

9
51
30
32

  7.4
41.8
24.6
26.2

Medeni durum
Evli
Bekar

100
22

82
18

Sağlık Güvencesi
Var
Yok  

120
2

98.4
  1.6

Çalışma durumu
Çalışıyor
Çalışmıyor

46
76

37.7
62.3
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Gözlük Kullanımı
Kullanıyor     
Kullanmıyor                                           

68
54

55.7
44.3

İşitme Cihazı
Evet
Hayır                                           

5
117

  4.1
95.9

Baston- Yardımcı Araç
Kullanıyor     
Kullanmıyor                                           

9
113

  7.4
92.6

Kronik hastalık
Var           
Yok                                        

49
73

40.2
59.8

Hastane Deneyimi
Var                  
Yok                                         

84
38

68.9
31.1

Bağımlılık Durumu
Bağımlı
Yarı bağımlı
Bağımsız

10
30
82

  8.2
24.6
67.2

Yattığı Servis
Dahiliye
Cerrahi
Kadın doğum

49
62
11

40.2
50.8
  9.0

Toplam 122 100.0

Hastaların %89.3’ü öğrenci hemşirelerin doğruyu 
söylemelerini, %88.5’i nabzının sayılmasını, 
%87.7’si solunumunun sayılmasını, %87.7’si 
öğrencilerin kendilerini aktif dinlemelerini, 
%85.2’si tansiyonunun ölçülmesini, %85.2’si 
vücut sıcaklığının ölçülmesini, %82’si öğrencinin 
iletişim kurmasını,  %78.7’si ayağa kalktığında, 
%77’si ağrısının azaltılmasına yardımcı olunma-
sını, %76.2’si solunumumu izlesin, %75.4’ü deri 
gözleminin yapılmasını ve %74.6’sı sıvı izleminin 
yapılmasını kabul ettiklerini belirtmişlerdir (Tablo 

2). Hastaların çok büyük bir çoğunluğu ilaçları, 
hastalık süreci ve diyeti ile ilgili kendisine eğitim 
verilmesini istemiştir. Aynı zamanda hastalar 
öğrencinin yüksek oranlarda gözlem ve izlem 
yapmasını kabul etmişlerdir.

Hastaların %66.4’ü öğrencilerin oral yoldan, 
%60.7’si solunum yoluyla, %45.9’u intravenöz 
yoldan, %45.1’i intramüsküler yoldan ve %39.3’ü 
rektal bölgeden ilaç uygulamasına izin verdiklerini 
belirtmişlerdir.  
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Genel olarak bakıldığında hastalar öğrencilerin 
yaşam bulguları, psikolojik destek ve bakım 
ihtiyaçlarını karşılamalarını, göze, kulağa ve 
solunum yoluyla ilaç uygulama gibi lokal ilaç 
uygulamalarını yapmalarını daha yüksek oranda 

istedikleri, ancak invaziv girişim uygulamalarını 
daha düşük oranlarda istediklerini belirtmişlerdir

Hastaların büyük bir çoğunluğu öğrencilerin ilk 
uygulamasını hemşire ya da doktorla birlikte gö-
nüllülere, sağlık durumu riskli olmayan hastalara 
yapmaları gerektiğini belirtmiştir.    

Tablo 2. Hastaların Öğrenci Hemşirelerin Yapmasını Uygulamasını Kabul Ettikleri  
Hemşirelik Girişimlerinin Dağılımı

Hemşirelik Girişimleri

U
yg

ul
as

ın
N

   
%

B
az

en
 U

yg
ul

as
ın

N
   

%

U
yg

ul
an

m
as

ın
N

  %
Beni aktif dinlesin 107(87.7) 5 (4.1) 10 (8.2)

Bana dokunsun 74(60.7) 18(14.7)    30(24.6)

Bana doğruyu söylesin 109 (89.3) 8 (6.6) 5 (4.1)

Bana sağlık eğitimi versin 96 (78.7) 5 (4.1) 21(17.2)

Bana ilaçlarım hakkında eğitim versin 99 (81.1) 8 (6.6) 15(12.3)

Bana diyetim hakkında eğitim versin 100(82.0) 6(4.9) 16(13.1)

Bana bireysel eğitim versin 84(68.9) 11(9.0) 27(22.1)

Bana hastalık sürecimle ilgili eğitim versin 98(80.3) 5(4.1) 19(15.6)

Benim karar vermeme destek olsun 75(61.5) 14(11.5) 33(27.0)

Bana damardan tedavi uygulasın 50(41.0) 9(7.4) 63(51.6)

Kanama kontrolümü yapsın 75(61.5) 14(11.5) 33(27.0)

Sıvı izlemimi yapsın 91(74.5) 8(6.6) 23(18.9)

Deri gözlemimi yapsın 92(75.4) 6(4.9) 24(19.7)

Deri bakımımı/Deriye ilaç uygulama yapsın 78(63.9) 10(8.2) 34(27.9)

Boğazıma besin kaçmasını önlesin 80(65.6) 12(9.8) 30(24.6)

Öksürmeme yardım etsin 85(69.7) 10(8.2) 27(22.1)
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Oksijen tedavisi versin 85(69.7) 12(9.8) 25(20.5)

Solunumumu izlesin 93(76.2) 7(5.7) 22(18.1)

Makat bölgemden ilaç uygulasın 48(39.3) 11(9.0) 63(51.7)

Ağızdan ilaç uygulasın 81(66.4) 7(5.7) 34(27.9)

Damardan ilaç uygulasın 56(45.9) 9(7.4) 57(46.7)

Kalçadan ilaç uygulasın 55(45.1) 10(8.2) 57(46.7)

Kolumdan- deri altı ilaç uygulasın 67(54.9) 6(4.9) 49(40.2)

Solunum yoluyla ilaç uygulasın 74(60.7) 6(4.9) 42(34.4)

Gözüme ilaç uygulasın 81(66.4) 8(6.6) 33(27.0)

Kulağıma ilaç uygulasın 80(65.6) 7(5.7) 35(28.7)

Uyumamı kolaylaştırsın 83(68.0) 7(5.7) 32(26.3)

Öz bakımıma yardım: Tuvalet 73(59.8) 12(9.8) 37(30.4)

Öz bakımıma yardım: Beslenme 83(68.0) 11(9.0) 28(23.0)

Öz bakımıma yardım: Giyinme-soyunma 74(60.6) 13(10.7) 35(28.7)

Öz bakımıma yardım: Banyo-hijyen 64(52.5) 20(16.4) 38(31.1)

Protez bakımımı yapsın 75(61.5) 14(11.5) 33(27.0)

Alt bölge bakımımı yapsın 56(45.9) 17(13.9) 49(40.2)

Ağız bakımımı yapsın 71(58.2) 10(8.2) 41(33.6)

Tırnak bakımımı yapsın 70(57.4) 11(9.0) 41(33.6)

Saç bakımımı yapsın 69(56.5) 9(7.4) 44(36.1)

Göz bakımımı yapsın 70(57.4) 11(9.0) 41(33.6)

Kulak bakımımı yapsın 70(57.4) 12(9.8) 40(32.8)

Masaj yapsın 66(54.1) 13(10.7) 43(35.2)

Sıcak-soğuk uygulama yapsın 85(69.7) 10(8.2) 27(22.1)

Çevre yönetimi: rahatımı sağlasın 92(75.4) 8(6.6) 22(18.0)

Ağrımın azalmasını sağlasın/ yardımcı olsun 94(77.1) 11(9.0) 17(13.9)

Tüp ile beslenmeme yardım etsin 65(53.3) 12(9.8) 45(36.9)

Beslenme durumumu izlesin 85(69.7) 13(10.6) 24(19.7)

İdrar tutamadığımda bakımımı yapsın 74(60.7) 16(13.1) 32(26.2)
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İhtiyaç olursa idrar sondası taksın 49(40.2) 16(13.1) 57(46.7)

İdrar sondası bakımını yapsın 68(55.7) 15(12.3) 39(32.0)

Kabızlığımı önlemeye yardım etsin 79(64.7) 13(10.7) 30(24.6)

Ayağa kalkmama yardım etsin 96(78.7) 10(8.2) 16(13.1)

Tansiyonumu ölçsün 104(85.2) 6(4.9) 12(9.9)

Vücut sıcaklığımı ölçsün 104(85.2) 9(7.4) 9(7.4)

Solunumumu saysın 107(87.7) 6(4.9) 9(7.4)

Nabzımı saysın 108(88.5) 6(4.9) 8(6.6)

İletişim kurup soru sorsun 100(82.0) 14(11.5) 8(6.5)

TARTIŞMA 

Hemşirelik öğrencilerinin,  mesleki anlamda ge-
lişmelerini sağlayacak ortamda klinik uygulama 
yapmaları gerekmektedir. Chan (2002:517-24 ) 
çalışmasında, klinik uygulamanın farklı ve kar-
maşık bir çevre içinde gerçekleştiğini belirtmiş 
ve bu durumun çevresel şartların kontrolünün 
azlığı, hizmet sunulan bireylerin güvenliğinin 
sağlanması gereksinimi ve öğrencilerin becerilerini 
geliştirme gereksinimlerinin neden olabileceğini 
vurgulamıştır. 

Hastaların öğrenci hemşirelere olan güvenini 
sağlamak için öğrencilerin hemşirelik girişim-
leri konusunda yeterli olması gerekmektedir 
(Morgan 2006:155-61). Klinik öncesi demons-
trasyon uygulamaları ya da simülasyon gibi 
öğretim tekniklerinin kullanılması ile öğrenci 
hemşirelerin klinik ortamda kendinden emin 
girişimlerde bulunmaları sağlanabilir (Terzioğlu 
vd., 2012:16-23) Ayrıca klinikte uygun ortamın 
ve gerekli koşulların sağlanması da önemlidir. 

Yapılan bir çalışmada hemşirelik eğitiminde 
sıklıkla gözlenen eksikliklerin; öğrencilerin ye-
terli uygulama yapamamaları, öğrencilere değer 
verilmemesi ve önemsenmemesi, araç-gereç 
eksikliği, uygulama alanlarının yetersizliği ve 
teorik bilgi ile uygulamada yapılanın uyumlu 
olmaması olduğu bildirilmiştir (Çınar vd., 2011: 
2064-6). Terzioğlu ve arkadaşları da (2012: 16-23) 
yaptıkları çalışmada öğrencilerin çoğunluğunun 
klinik uygulama için hastanelere çıktıklarında 
kendilerini beceri uygulamalarında yetersiz 
hissettiklerini bu nedenle hasta ve hemşirelerle 
sorun yaşadıklarını ve okulda öğrendikleri bilgi 
ile klinik alanda yaptıkları beceri uygulamaların 
uyuşmadığını belirtmişlerdir. Klinik öğrenme or-
tamında, öğrencinin daha fazla uygulama yapma 
fırsatı bulması, bir taraftan psikomotor becerilerini 
geliştirmelerini sağlarken diğer taraftan motivas-
yonu artırmaktadır (Şentürk vd., 2008: 16-25).  

Çalışmamızda hastaların hemşirelik öğrencisinin 
yapmasını istedikleri girişimler incelendiğinde; 
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hastaların yarısından fazlası öğrencilerin soru 
sormasını, dinlemesini, günlük bakımlarını 
yapmalarını yüksek oranlarda isterken, enjeksi-
yon, kan alma ve damar yolu açma gibi invaziv 
girişimlerde uygulama yapmalarını daha düşük 
oranlarda istedikleri saptanmıştır. Alpar ve ark. 
(2008:25-32) çalışmasında, hastaların %78.3’ünün 
lokal ilaç uygulamalarına, %98.9 iletişim kurma-
larına izin verirken, hastaların sadece %56.5’inin 
üriner kateterizasyon, %57.6’sının ise intravenöz 
enjeksiyon uygulamalarına izin verdiğini belirt-
mişlerdir. Çalışmamızın sonuçları bu çalışma 
sonuçları ile paralellik göstermektedir. 

Çınar ve arkadaşları (2011) çalışmalarında, öğrencinin 
%20’ sinin uygulama alanlarının yetersizliğini ve 
%35.5’i yeterli uygulama yapamamalarını sorun 
olarak bildirdiklerini belirtmişlerdir. Keser ve ark. 
(2008:1-9) çalışmasında, öğrencilerin %10.5’ inin 
uygulama alanlarında öğrenci sayısına oranla 
vaka sayısının yeterli olmadığını belirtmişlerdir. 
Aydın ve Argun (2010:209-13) çalışmasında, 
öğrencilerin %43.97’sinin hastaya girişim yapma 
imkânı bulamadıklarını belirtmişlerdir.

SONUÇ 

Sonuç olarak çalışmamızda hastaların büyük 
bir çoğunluğunun girişimsel hemşirelik uygula-
malarının yapılmasına izin vermedikleri, ancak 
girişimsel olmayan diğer hemşirelik uygulama-
larının yapılmasına izin verdikleri saptanmıştır. 
Bu doğrultuda öğrencilerin klinik uygulama-
larında kalitenin sağlanması için; hemşirelik 

uygulamalarının niteliği, amaca uygunluğu ve 
uygun klinik koşulların sağlanmasının yanında, 
hastaların öğrenci hemşireye bakış açısının pozitif 
olmasının ve öğrenci hemşirenin hemşirelik giri-
şimlerini uygulayabilmesi için hastanın güveninin 
kazanılması gerekmektedir. Hemşire öğrenciler 
klinik uygulamaya çıktığı zaman hastalara hem-
şire öğrencilerin yeterlilikleri hakkında bilgiler 
verilmesi, bu konuda hastaların rahatlatılması 
ve hemşire öğrencilerin ilk uygulamasını hem-
şire ya da öğretim elemanı ile birlikte yapması 
sağlanmalıdır.  

YAZAR NOTU: Bu çalışma 2014 yılı 3. Temel 
Hemşirelik Bakımı Kongresinde Sözel Bildiri 
Olarak Sunulmuştur.
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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 

EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Clinical practice is important to enable nursing students to gain problem 
solving capabilities and cognitive skills during the nursing education. Being hospitalized is a strange 
and frightening experience and the hospital is away from the familiar environment, and it is full of 
obscurity. Patients can experience pain due to the interventions applied for the treatment. These pa-
tients can request the experienced health professionals to apply the interventions and they describe 
the nursing students as threats and they may not want them to apply the interventions. This decreases 
the possibilities of nursing students to reflect the theoretical knowledge to the practice as well as to 
apply the nursing interventions.  Most of the studies which are conducted about the problems of the 
clinical practice in the nursing education focus on the reasons such as lack of clinical environment, 
high number of students, problems of the academic and health professionals and lack of tools. On 
the other hand, even though there are all the facilities and conditions ready for the clinical practice, 
nursing students cannot apply interventions to patients in case patients do not want them to perform 
the interventions. In this way, they cannot develop their skills. Aim: This study was performed in 
order to analyze the nursing interventions which were allowed by patients to be applied by the first 
year nursing students. Method: This study was conducted with 122 patients who were treated in a 
university hospital and accepted to participate in the study. In order to obtain the data in the study, 
the form which contained questions about the patients’ socio demographic characteristics, information 
about their diseases and their views about the applications of nursing students as well as another form, 
related to nursing interventions, which was prepared by researchers in the light of literature, were 
used. This form contained 54 different nursing interventions and it answered as yes, no or sometimes. 
The consents of the institution and patients were obtained. Data were collected by researchers thro-
ugh face to face interviews. The number of percentage distribution were used in statistical analyses. 
Findings: Fifty-three point three percent of the patients were male and 41.8 % of them graduated 
from secondary school, 82 % of them were married and 98.4% of them had social security. It has 
been detected that   92.6 % of the patients did not use walking stick or auxiliary tools, 68.9 % of 
them were hospitalized before, 59.8% of them did not have any chronic disease, 67.2% of them were 
independent in the daily activities and 50.8% of them were treated in the surgery clinic. Eighty-nine 
point three percent, 88.5%,  87.7%, 87.7%,  85.2%,  85.2%,  82%,  78.7%, 77%, 76.2%, 75.4%  
and74.5 %  of the patients stated that they wanted the nursing students to tell them the truth, count 
their pulse, count their respiration, listen to them actively, measure their blood pressure, measure their 
body temperature, communicate with them, help them when they are standing, help them in pain relief, 
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follow up their respiration, observe their skin and follow up their liquid requirement; respectively. 
Most of the patients requested to receive training about their drugs, disease process and nutrition. 
The patients let nursing students give their drugs orally (66.4%), through respiratory track (60.7%), 
in an intravenous way (45.9%), in an intramuscular way (45.2%) and in a rectal way  (39.3%). The 
patients stated that they generally let nursing students meet the needs of psychological support and 
maintenance, apply drugs in the ears, eyes and respiratory track whereas they rarely wanted them to 
apply invasive interventions. The question ‘Where and to whom the nursing students practice their first 
interventions?’ was asked to the patients and they stated that nursing students could apply their first 
interventions to voluntary patients whose health status was not risky under the supervision of doctors. 
Discussion: The clinical practices are required for nursing students in order to improve themselves 
in a professional sense. Chan’s research specified that clinical practice is performed in a different 
and complex environment due to the lack of control of environmental conditions, requirements for 
ensuring the safety of individuals who were offered services and requirements of the nursing students 
to improve themselves. Students should be sufficient for nursing interventions in order to ensure the 
reliance of patients on nursing students. The convenient environment and the required conditions 
should be provided to students to be sufficient in the interventions. In a study, the frequently observed 
shortcomings were listed as follows: students do not practice sufficiently, students are not considered 
and they are ignored, lack of tools, lack of practice environment and the inconsistency between the 
practice and the theoretical knowledge.  According to the study of Terzioglu et al., students specified 
that they felt themselves insufficient in the practices when they were with patients, therefore; they 
had problems with both patients and nurses and the theoretical knowledge did not fit the practical 
applications in the clinics. In the clinical training environment, increased opportunities to practice 
enable the students to improve their psychomotor skills as well as increase their motivation. In the 
study, having examined the requests of the patients in terms of nursing interventions, it has been 
observed that more than half of the patients mostly requested the students to ask questions to them, 
listen to them and perform their daily health care whereas the patients rarely asked the students to 
apply the invasive interventions such as injection, phlebotomy and open vascular access. Alpar et 
al. have stated that 78.3% of the patients accepted the local drug applications; 98.9% of them let the 
communication whereas only 56.5% of the patients let the urinary catheterization, 57.6 % of them 
let the intravenous injection. Our results were consistent with the result of this study. Results: It has 
been observed that patients mostly do not let the invasive nursing interventions whereas they let the 
students practice the noninvasive interventions. Suggestions: When nursing students practice the 
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interventions, patients should be informed about the capabilities of students, they should be relieved 
in this regard and students should practice their first intervention under the supervision of a doctor. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN TRANSPLANTASYONU 
HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ1

INVESTIGATION OF THE OPINIONS OF UNIVERSITY STUDENTS 
ABOUT THE ORGAN TRANSPLANTATION

Nilay ORKUN1, Leyla KHORSHID1

1 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları AD., İzmir / Türkiye

Öz: Amaç: Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin 
Organ Transplantasyonu konusundaki görüşlerini incele-
mektir. Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırmanın 
verileri, 110 öğrenciden, araştırmacı tarafından geliştirilen 
soru formu kullanılarak, Temmuz-Agustos 2010 tarihleri 
arasında Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek 
Okulu’nda toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, 
sayı, yüzdelik hesaplamalar ve ki kare testi kullanılmıştır. 
Bulgular: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 22.27’dir. 
Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu (%55.5) organ 
bağışında bulunmayı düşündüğünü ifade etmiş ve bunların 
çoğunun (%65.5) öldükten sonra başkalarına hayat verme 
isteğinde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin en uzun süre 
yaşadıkları yerleşim biriminin, akraba ya da yakın çev-
resinde organ bağışlayan birey bulunmasını etkilemediği 
saptanmıştır. Öğrencilerin en uzun süre yaşadıkları yerleşim 
biriminin organ bağışlamayı düşünmeyi etkilediği saptan-
mıştır. En çok büyük şehirde (%100) en az köy ve kasabada 
yaşayan öğrencilerin organ bağışı yapmayı düşündükleri 
saptanmıştır. Sonuç: Üniversite öğrencileri toplumda organ 
bağışlama eylemini arttırmada etkin bir rol oynayabilirler. 
Bu nedenle üniversite öğrencileri organ bağışına yönelik 
olarak bilgilendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Organ Transplantasyonu, Öğrenci, Görüş

Abstract: Aim: The aim of this research is to study the 
views of undergraduates related to organ transplantation. 
Methods: The data of this descriptive research were col-
lected from 110 students at Ege University Higher School 
of Physical Education and Sports between July and August 
2010 through using a questionnaire developed by researcher. 
In assessment of data, the number and percentage calcula-
tions and chi-square test were used. Findings: The mean 
age of participants was 22.27±0.59 years. The vast majority 
of participants (55.5 %) stated that they were considering 
organ donation and most of them (65.5 %) wished to 
vitalize others after their death. It was established that the 
dwelling unit in which students lived longest time did not 
influence the presence of a donor among relatives or im-
mediate surroundings. In contrast, it was discovered that 
the dwelling unit in which students lived longest time has 
affected considering organ donation. It was also found that 
organ donation was considered the most by students living 
in largest cities (100 %) and the least by students living 
in villages and towns. Conclusion: Undergraduates can 
play an effective role in increasing the tendency to donate 
organ in population; therefore, undergraduates should be 
informed about organ donation.    

Key Words: Students,Organ Transplantation,Opinion
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GİRİŞ

Bir canlının vücudunda görevini yapamayacak 
kadar hasara uğrayan ve hatta vücut için zararlı 
hale gelen bir doku ya da organın görevini üst-
lenmek üzere yerine canlının kendisinden ya da 
türlerinden elde edilen yeni ve sağlam doku veya 
organın aktarılmasına transplantasyon denir (Yaşar, 
2008:33-7; Özdağ, 2011:46-55). 

Organ transplantasyonun tedavi edici amaçlarla 
kullanılmasının temelleri 19. yüzyılın başlarında 
ortaya atılmıştır. Hayvan deneylerinin ardından 
insanlar üzerinde yapılan çalışmalarla bugünkü 
biçimini almıştır. Günümüzde böbrek, karaciğer, 
kalp, akciğer, pankreas, kemik iliği, kan, kornea 
gibi pek çok organın nakli gerçekleştirilebilmektedir 
(Özdağ, 2011:46-55; Baykan vd., 2009:137-41). 
Organ ve doku nakli, canlıdan ve kadavradan 
olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilebilmektedir 
(Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, 2003).

Canlı donör, organ transplantasyonunda şu kay-
naklardan organ bağışlanması etik olarak kabul 
edilmektedir. Birinci derece akrabalar; anne, 
baba, kardeşler, çocuklar, İkinci derece akrabalar; 
hala, dayı, amca, teyze, kuzen, yeğen, (babaanne, 
anneanne, dede), aralarında biyolojik bağ bulun-
mayan ama yasal bağ bulunanlar arasında, eşler 
(karı/ koca), 18 yaşından küçük, 70 yaşından 
büyük olmamak, doku uyumunun yüksek olması 
(Erdoğan, 2001:162-7). 

Organ nakli yirminci yüzyılın tıp mucizelerinden 
biridir. Organ nakli uygulanması ile birlikte kay-
bedilmesi kaçınılmaz hastalar ikinci bir yaşam 
şansı yakalamakta ve aileleri ile birlikte pek çok 
kişinin yaşam kalitesi yükselmektedir. Bu nedenle 
insanlar arasındaki dayanışmanın parlayan sem-
bolüdür (Yüceltin vd., 2003:115-8; Baykan vd., 
2009:137-41).

Dünya’da ilk başarılı böbrek nakli 1954’de ger-
çekleştirilirken, ülkemizde başarılı akrabalar arası 
böbrek nakli 21 yıl sonra Dr Haberal ve ekibi 
tarafından 12 yaşında bir erkek hastaya annesinin 
böbreği takılarak gerçekleştirilmiştir. İlk kadavra 
böbrek nakli ise Avrupa Transplantasyon Birliği 
“Eurotransplant” den getirilen kadavra böbrek 
ile yine aynı ekip tarafından 10 Ekim 1978’de 
ve nihayet 2238 sayılı Yasa’nın çıkarılmasından 
sonra 27 Temmuz 1979’da trafik kazasında ölen bir

vatandaşımızın böbreği alınarak ilk yerli kadavra 
böbrek nakli yine Dr. Haberal ve ekibi tarafından 
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Transplantasyon 
Ünitesinde yapılmıştır (Özer vd., 2008: 36-46).

Ülkemizde 1979 tarihine kadar organ nakli konu-
sundaki kurallar, meslek örgütlerince belirlenerek 
uygulanırken, günümüzde 1979 yılında çıkarılan 
“Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılan-
ması ve Nakli’ne ilişkin 2238 sayılı yasaya göre 
uygulamalar yapılmaktadır (Özer vd., 2008:36-46; 
Sayın vd., 2005:338).
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Ülkemizde yapılan organ nakillerinin yaklaşık % 
75’i sağlıklı kişilerden alınan organlarla gerçekle-
şirken, Avrupa ülkelerinde nakillerin % 80’inden 
fazlası kadavradan alınan organlarla yapılmak-
tadır. Organ bağışları, bir milyon nüfusa düşen 
kadavra donörlerle değerlendirilmektedir. Gelişmiş 
ülkelerde bir milyonda 20-30 olan kadavradan 
organ bağışı, İspanya’da 33.6, Belçika’da 25.2, 
Kanada’da 14.1, Fransa’da 16.2, Yunanistan’da 
4.5, ülkemizde ise 2.2’dir. Ülkemizde organ na-
killerini başarı ile gerçekleştiren sağlık ekibi ve 
hastaneler hızla çoğalırken toplum ve kişiler aynı 
hızla gelişme gösterememişlerdir. Halkımızdan 
büyük bir çoğunluk ölen yakınlarının organlarını 
ölmek üzere olan hastalara vermekten kaçınmıştır. 
Sağlam organların temin edilmemesini yalnızca 
organ bağışı azlığına; yani ailelerin izin verme-
mesine bağlamakta tek yönlü bir bakış olacaktır. 
Çünkü bu konuyu etkileyen başka faktörler de 
vardır. Organ nakli organizasyonu yapılan propa-
ganda ve eğitim çalışmalarından, beyin ölümüne 
giden hastanın bakımını yapan hemşireye, nakli 
gerçekleştiren cerraha kadar uzanan çok uzun 
bir zincir içerir. Bu zincir halkaları içinde hiçbiri 
diğerinden az veya çok önem taşımazlar (Gre-
enberg, 1996: 120-33).

Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı 
1980 yılında, organ nakli ve diyaliz vakfı ise 
1982 yılında açıldı. Dr. Haberal ve ekibi 8 Aralık 
1988 tarihinde Türkiye’nin ilk karaciğer nakli 
ameliyatını gerçekleştirdi. Türkiye Organ Nakli 
Derneği (TOND) 1990 yılında Dr. Haberal baş-

kanlığında kuruldu. Bu dernek, her 2 yılda bir 
uluslararası katılımlı kongreler düzenledi. Tüm 
Türkiye’de yaklaşık 7000 böbrek, 700 karaciğer, 
13500 kornea, 2900 kemik iliği, 140 kalp ve 15 
pankreas nakli ameliyatı başarı ile gerçekleştirildi 
(Türkiye Organ Nakli Derneği, 2004).

Organ nakli konusunda bilimsel ve etik sorun-
ların çözülebilmesi için toplumun kültürel, dini, 
ahlaki değerlerinin göz ardı edilmemesi gerektiği 
konuyla ilgili tüm araştırmacılar tarafından vur-
gulanmaktadır (Süleymanlar vd., 2012:67-70). 
Toplumun sosyal, ahlaki, kültürel, dini yapısının, 
inanışlarının kısa sürede değişmesinin mümkün 
olmadığı, ancak gelişen tıp teknolojisindeki yeni 
uygulamalar ile modern tıbbın insan yaşamında 
yarattığı mucizelerin topluma yansıtılabileceği 
dile getirilmektedir. Bu deneyimleri geçirmiş, 
bugün sağlıklarına, yaşamlarına, ailelerine, ikinci 
bir yaşama kavuşan kişilerin mutluluklarının top-
luma gösterilmesi önerilmektedir. Organ bağışı 
programlarında çalışanlar (tıp-sağlık personeli ve 
gönüllüler) toplumdaki bireylere bir gün kendileri 
veya çok sevdikleri kişilerin de organ nakline ge-
reksinimleri olabileceği gerçeği duyumsatıldığında, 
toplumun organ bağışı ve nakli konusundaki endişe 
ve korkularının giderilebileceği, bakış açılarının 
değiştirilebileceği görüşünde birleşmektedirler 
(Özdağ, 2001: 46-55).

Organ Transplantasyonu konusunda toplumun 
bilinçlenmesi önemlidir. Bu bilinçlenmenin de 
öncelikle eğitimle olması, gençlerin bu konuda 
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birçok kişiye öncü olmaları gerekmektedir. Bu 
çalışmada Üniversite öğrencilerinin organ trans-
plantasyonu konusundaki görüşlerini saptamak 
amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Tanımlayıcı tipte yapılan araştırmanın verileri, 
110 öğrenciden, araştırmacı tarafından geliştirilen 
soru formu kullanılarak, 01.07.2010-31.08.2010 
tarihleri arasında Ege Üniversitesi Beden Eğiti-
mi ve Spor Yüksek Okulu’nda toplanmıştır. Bu 
tarihler arasında okulda derslere gelen ve anket 
uygulanmasını kabul eden öğrenciler örneklem 
grubunu oluşturmuştur.

Araştırmacı tarafından geliştirilen soru formunda, 
organ transplantasyonu ve öğrencileri tanıtıcı 
sorular ile ilişkili görüşlerin sorgulandığı sorular 
yer almaktadır. Araştırma yapılan kurumdan yazılı 
izin ve öğrencilerden sözel onay alınmıştır. 

On sekiz yaş üstü olan ve Üniversitenin Beden 
Eğitimi Spor Yüksekokulu Antrenörlük bölümü 
okuyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 
öğrenciler çalışmaya dahil edilmiştir. 

Öğrencinin yaş grubu, cinsiyeti, en uzun yaşanan 
yerleşim birimi, araştırmanın bağımsız değişkenle-
rini oluşturmuştur. Öğrencinin akraba ya da yakın 
çevresinde organ bağışlayan birey bulunması ile 
organ bağışı yapmayı düşünme, araştırmanın 
bağımlı değişkenlerini oluşturmuştur. 

Verilerin analizi SPSS (Stastical Package for Scoial 
Science) paket program kullanılarak yapılmıştır. 
Verilerin değerlendirilmesinde, sayı, yüzdelik 
hesaplamalar ve ki kare testi kullanılmıştır.

Araştırmanın yürütülmesi için Ege Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’ndan yazılı 
izin alınmıştır.
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BULGULAR 

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri

Özellikler Sayı Yüzde 

Yaş grubu

18-22 yaş grubu
23-27 yaş grubu
28-32 yaş grubu

67
37
6

60.9
33.6
5.5

Cinsiyet 

Kadın 
Erkek 

50
60

45.5
54.5

En uzun yaşanan yer

Büyükşehir
İl
İlçe
Köy
Kasaba

78
21
3
3
5

70.9
19.2
2.7
2.7
4.5

Organ bağışlamayı düşünme

Evet
Hayır

61
49

55.5
44.5

Toplam 110 100.0

                                                            Grubun yaş ortalaması: 22.27 ±0.59

Tablo 1’de araştırmaya katılan öğrencilerin 
tanıtıcı özellikleri yer almaktadır. Araştırmaya 
katılan öğrencilerin %60.9’u 18-22 yaş gru-
bunda, %55.5’i erkek, %70.9’u büyük şehirde 
yaşamaktadır (Tablo 1). Araştırmaya katılanların 

yaş ortalaması 22.27±0.59’dir. Araştırmaya katı-
lanların %48.2’sinin sağlık durumunu iyi olarak 
değerlendirdiği, %47.3’ünün ise ailesinde beyin 
ölümü yaşayan yakının organlarını bağışlamaya 
izin vereceği saptanmıştır. 
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Tablo 2: Öğrencilerin Organ Bağışı Hakkındaki Görüşleri

Özellikler Sayı Yüzde 

Organ Bağışı Yapmayı İsteme Nedenleri

Öldükten sonra başkalarına hayat verme isteği
Bu durumu insani bir görev olarak görme
İnsanın bir parçasının öldükten sonra yaşaması fikri

40
19
2

65.5
31.2
3.3

Ailesi ya da Yakın Çevresinde Organ Bağışına İhtiyacı Olduğunda 
Başkasından Organ Alma durumu

Evet
Hayır

91
19

82.7
17.3

Dini İnancına Göre Organ Bağışına Bakış Açısı

Olumlu
Olumsuz
Bir fikrim yok

63
23
24

57.3
20.9
21.8

Toplam 110 100.0

Tablo 2’de araştırmaya katılan öğrencilerin organ 
bağışı hakkındaki görüşleri gösterilmektedir. Araş-
tırmaya katılan öğrencilerin %65.5’inin öldükten 
sonra başkalarına hayat verme isteği olduğu için 
organ bağışı yapmak istediği saptanmıştır. Öğren-

cilerin %82.7’sinin ailesi ya da yakın çevresinde 
organ bağışına ihtiyacı olduğunda başkasından 
organ almayı kabul ediyor ve %57.3’ü ise dini 
inancına göre organ bağışına olumlu bakıyor.
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Tablo 3. Öğrencilerin Organ Bağışı Yapmayı Düşünme Durumları (n=110)

Organ Bağışı Yapmayı düşünme Durumu

Evet Hayır
x2 p

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Yaş grubu

18-22 yaş
23-27 yaş
28-32 yaş

39 58.2 28 41.8
0.53 0.76719 51.4 18 48.6

3 50 3 50.0

Cinsiyet 

Kadın 
Erkek 

32
29

64.0
48.3

18
31

36.0
51.7

2.710 0.159

En Uzun Yaşanan Yer

Büyükşehir 
İl
İlçe
Köy
Kasaba

50
8
3
0
0

64.1
38.1
100
0
0

28
13
0
3
5

35.9
61.9

0
100
100

17.292 0.002*

Genel sağlık durumu

Çok iyi
İyi
Orta

16
31
14

50
58.5
56

16
22
11

50
41.5
44

0.586 0.746

* p<0.05 
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Tablo 4. Öğrencilerin Akraba ya da Yakın Çevresinde Organ Bağışında Bulunan Birey Bu-
lunma Durumu (n=110)

Akraba ya da Yakın Çevresinde Organ 
Bağışında Bulunan Birey Bulunma Durumu x 2 p

Evet Hayır

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Organ bağışlamayı 
düşünme

Evet
Hayır

16
5

14.5
4.5

45
44

40.9
40.0

6.98 0.030

Toplam 20 33.3 90 66.7

* p<0.05

Araştırmaya katılan 18-22 yaş grubundaki öğren-
cilerin %58.2’sinin, 23-27 yaş grubundakilerin 
%51.4’ünün, 28-32 yaş grubundakilerin % 50’sinin 
organ bağışı yapmayı düşündüğü saptanmıştır. 
Yapılan ki-kare analizinde öğrencilerin yaş 
grubuna göre organ bağışlamayı düşünmeleri 
arasında istatistiksel olarak fark bulunamamıştır 
( x2 =0.53, p>0.05). 

Araştırmaya katılan ve organ bağışlamayı düşü-
nen öğrencilerin %14.5’inin akraba ya da yakın 
çevresinde organ bağışlayan birey bulunduğu 
saptanmıştır. Organ bağışlamayı düşünmeyen 
öğrencilerin %40’ının da akraba ya da yakın 
çevresinde organ bağışlayan birey bulunmadığı 
saptanmıştır.  Yapılan ki-kare analizinde öğren-
cilerin organ bağışı yapmayı düşünme durumları 
ile akraba ya da yakın çevresinde organ bağışında 

bulunan bireylerin bulunması arasında istatistiksel 
bir fark bulunmuştur (x2  = 6.98, p<0.05). 

Araştırmaya katılan kadınların %64’ünün, or-
gan bağışı yapmayı düşündüğü; erkeklerin ise 
%51.7’sinin organ bağışı yapmayı düşünmediği 
saptanmıştır. Yapılan ki-kare analizinde öğrencilerin 
cinsiyetine göre organ bağışlamayı düşünmeleri 
arasında fark bulunamamıştır (x2=2.710, p<0.05). 
Araştırmaya katılan kadınların %14’ünün, erkek-
lerin %21.7’sinin akraba ya da yakın çevresinde 
organ bağışlayan birey bulunduğu saptanmıştır. 
Yapılan ki-kare analizinde öğrencilerin cinsiye-
tine göre akraba ya da yakın çevresinde organ 
bağışlayan birey bulunma durumu arasında fark 
bulunamamıştır (x2=1.078, p>0.05).

 Araştırmaya katılan ve genel olarak sağlık duru-
munu çok iyi olarak değerlendiren öğrencilerden 
%50’sinin, iyi olarak değerlendirenlerden %58.5’inin, 
orta olarak değerlendirenlerden %56’sının organ 
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bağışı yapmayı düşündüğü saptanmıştır. Yapılan 
ki-kare analizinde öğrencilerin genel sağlık du-
rumlarına göre organ bağışlamayı düşünmeleri 
arasında fark bulunamamıştır (x2=0.586, p>0.05). 

Araştırmaya katılan ve genel olarak sağlık duru-
munu çok iyi olarak değerlendiren öğrencilerden 
%25’inin, iyi olarak değerlendirenlerin %18.9’unun, 
orta olarak değerlendirenlerden  %8’inin akraba 
ya da yakın çevresinde organ bağışlayan birey 
bulunduğu saptanmıştır. Yapılan ki-kare anali-
zinde öğrencilerin genel sağlık durumlarına göre 
akraba ya da yakın çevresinde organ bağışlayan 

bulunma durumu arasında fark bulunamamıştır 
(x2=2.759, p>0.05). 

Organ bağışı yapmayı düşünmeyen öğrencilerin 
(n:49), %4.2’sinin bağış için nereye başvuraca-
ğını bilmediği için, %34.6’sının vücut bütünlüğü 
bozulacağını düşündüğü için, %28.5’inin organ 
mafyasının eline düşeceği korkusu olduğu için, 
%30.6’sının dini inancına ters geldiği için, 
%2.1’inin sağlık personelinin bu durumu kulla-
nacağını düşündüğü için organ bağışı yapmayı 
düşünmedikleri saptanmıştır (Tablo 5).

Tablo 5. Öğrencilerin Organ Bağışı Yapmayı İstememe Nedenleri (n:49)

Organ Bağışı Yapmayı İstememe Nedenleri (n:49) Sayı Yüzde 

Bağış için nereye başvuracağını bilmeme
Vücut bütünlüğünün bozulacağı fikri
Organ mafyasının eline düşeceği korkusu
Dini inançlarına ters düşmesi
Sağlık personelinin bu durumu kullanacağı korkusu

2
17
14
15
1

4.2
34.6
28.5
30.6
2.1

Toplam 49 100

TARTIŞMA 

Organ bağışı yetersizliği tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de yaşanan büyük bir sorundur. 
Toplumun bu konudaki yetersiz bilgisi ve buna 
bağlı olumsuz tutumları organ bağışının önündeki 
en büyük engellerdir. Organ bağışı ile ilgili olumlu 
tutum oluşturmak, önyargıları ya da olumsuz 
tutumları değiştirmekten daha kolay ve etkilidir. 
Bu sebeple toplum eğitiminde uzun vadede sonuç 
alabilmek için önyargılar ve olumsuz tutumlar 

gelişmeden hedef geleceğin hastaları ya da do-
nörleri olacak gençler olmalıdır. Gençlere organ 
bağışı ve nakli ile ilgili bilinçlendirme okullarda 
bilgilendirme yapılarak sağlanabilir (Tarhan vd., 
2012: 27-35).

Araştırmaya katılan öğrencilerin %55.5’inin 
organ bağışlamayı düşündükleri, %44.5’inin ise 
organ bağışlamayı düşünmedikleri saptanmıştır. 
Uili Coelho ve ark.’nın (2007:421-5) 18 yaş ve 
üzeri bireylerin organ bağışı ve transplasyonu 
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hakkındaki bilgi ve görüşlerini incelemek ama-
cıyla Brezilya’da yaptığı çalışmada bireylerin 
%87’si organ bağışı konusunda gönüllü olduğu 
saptanmıştır.

Üstüne ve ark.’nın (2009:4-6) yaptığı araştır-
mada ise, öğrencilerin %46.2’sinin organlarını 
bağışlamayı düşündüğü ifade edilmiştir. Yoğun 
bakım hemşirelerinin organ bağışına ilişkin dü-
şüncelerinin belirlenmesi amacıyla Göz ve Şalk 
Gürelli (2007:78-88) tarafından yapılan çalışma-
da, hemşirelerin %60.9’u organ bağışına istekli, 
%21.9’u isteksiz, %7.2’si kararsız bulunmuşlar. 
Sonuçlarımız Üstüne ve ark. (2009:4-6) ile Göz 
ve Şalk Gürelli (2007: 78-88) araştırmalarının 
sonuçları ile benzerlik göstermektedir.

Organ bağışı yapmak isteyen öğrencilerin %65.5’inin 
öldükten sonra başkalarına hayat verme isteği 
olduğu için organlarını bağışlamayı düşündüğü, 
%34.6’sının ise vücut bütünlüğü bozulacağı fikri 
olduğu için organ bağışı yapmak istemediği sap-
tanmıştır. Üstüne ve ark.(2009: 4-6)’nın yaptığı 
araştırmada ise öğrencilerin %93.1’inin öldükten 
sonra başkalarına hayat vermek isteği olduğu için 
organlarını bağışlamak istediği, %16.7’sinin vü-
cut bütünlüğü bozulacağı fikri olduğu için organ 
bağışı yapmak istemediği bulunmuştur. Ayrıca, 
Baykan ve ark.’nın (2009:137-41) yaptığı bir 
çalışmada ise organ bağışı yapmak istemeyen 
öğrencilerin bu konudaki öncelikli çekincelerinin 
“vücut bütünlüğünün bozulmasını istememe” 
(%5.8), “tam olarak ölmeden organ-dokuların 

alınmasından korkma” (%5.8) ve “dini açıdan 
uygun olmadığını düşünme” (%5.8) olduğu sap-
tanmıştır. Bu sonuçlar araştırmamızın sonuçlarını 
desteklemektedir 

Göz ve Şalk Gürelli (2007:78-88) tarafından 
Yoğun bakım hemşirelerinde yapılan çalışmada, 
hemşirelerin organ bağışına isteksiz olmalarının 
en önemli nedeni %71.5 oranında ailelerine ilişkin 
endişeleridir. Uili Coelho ve ark.’nın  (2007:421-5) 
yaptığı çalışmada organ bağışı yapmak istememe 
konusundaki ana sebeplerin tıbba veya Brezilyalı 
transplantasyon kuruluşlarına karşı güvensizlik, 
organ satışının varlığı ve vücudun bütünlüğünün 
bozulma korkusu olduğu saptanmıştır.

Araştırmaya katılan öğrencilerin %47.3’ünün 
ailesinde beyin ölümü gerçekleşen birisi olması 
durumunda organlarının bağışlanmasına izin ve-
receği, %82.7’sinin ailesi ya da yakın çevresinde 
organ ihtiyacı olan birisinin başka bir insandan 
organ almayı kabul ettikleri saptanmıştır. 

Baykan ve ark.’nın (2009:137-41) yaptığı bir 
çalışmada öğrencilerin %81.2’si ailesinden ya 
da yakın akrabalarından birine organ doku nakli 
gerekli olsa organlarını dokularını bağışlamayı 
düşünmektedir. Fransa’da tıp fakültesi birinci 
sınıf öğrencilerinde yapılan bir çalışmada da 
öğrencilerin %97.7’si gerekli olursa yakınlarına 
böbreklerini bağışlayabileceklerini söylemişlerdir 
(Mekahli et al., 2009:634-8).
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Üstüne ve ark.’nın (2009:4-6) yaptığı araştırmada 
ise öğrencilerin %94.1’inin kendisi ya da bir ya-
kının organa ihtiyacı olduğunda başka birisinden 
organ alınmasına izin vereceği saptanmıştır.  Bu 
sonuçlar araştırmamızda öğrencilerin organ bağışı 
yapma ve başka birinden organ alma konusundaki 
sonuçlarımız ile benzerlik göstermektedir. 

Baum ve ark.’nın (2008:51-3) Polonyalı 100 bi-
rinci sınıf ve 99 son sınıf tıp öğrencisiyle yaptığı 
bir çalışmada tıp eğitimi müfredatının transplan-
tasyonun tıbbı ve yasal yönleri hakkında bilgi 
içeriği yönünden arttığı bulunmuştur. Tarhan ve 
ark.’nın (2012:27-35) lise son sınıf öğrencilerinde 
bilgilendirme odaklı yaptığı bir başka çalışmada 
ise öğrencilerin %61.2’si organ bağışı ve naklini 
onayladığı saptanmıştır.

Baum ve ark’nın (2008:51-3) yaptıkları araştırmada 
dinin organ transplantasyonu hakkındaki görüşüne 
etkisi öğrencilerin yaşı ile birlikte azalmıştır. 

Araştırmaya katılan kadınların %64’ünün, erkeklerin 
%48.3’ünün organ bağışı yapmayı düşündüğü; 
erkeklerin %51.7’sinin organ bağışı yapmayı 
düşünmediği saptanmıştır.

Araştırmamızda en çok büyük şehirde (%100) en 
az köy ve kasabada yaşayan öğrencilerin organ 
bağışı yapmayı düşündükleri saptanmıştır. Bu 
sonuç bize büyükşehirlerde verilen eğitimin ve 
organ bağışı ile ilgili bilgi ağının uzaklaşması 
ile organ bağışı yapma durumunun yaşanılan 
bölgeye göre değiştiğini göstermektedir. 

Bilgel ve ark.’nın (2006:91-6) 409 tıp öğrencisi 
ile yaptığı bir çalışmada kız öğrencilerin ken-
disinin ve akrabalarının organlarını bağışlama 
konusunda daha istekli oldukları bulunmuştur. 
Uili Coelho ve ark.’nın (2007: 421-5) yaptığı 
çalışmada cinsiyet, medeni durum, din ve gelir 
durumuna göre organ bağışı yapma isteği oranı 
arasında fark olmadığı saptanmıştır. 

Yapılan bazı çalışmalarda kızların erkeklere göre 
daha fazla organ bağışında bulunmayı düşündükleri 
saptanmış ancak yapılan bu çalışmada cinsiyetler 
arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (Özmen 
vd., 2008:311-8).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Günümüzde organ naklinin vazgeçilmez olduğu 
tartışılmaz bir konudur. Tıptaki ilerlemeler ile 
başarılı sonuçlar artmaktadır. Organ nakli tıpta 
güncel konu olarak yer almasına rağmen yeterli 
sayıda uygun organ bulunamaması en önemli 
sorunlardandır. Ülkemizde de insanların bu 
konuda yanlış görüşler benimsemesi ve olum-
suz tutumlara sahip olmaları organ bağışlarının 
azalmasına sebep olmaktadır. 

Araştırmanın verileri değerlendirildiğinde organ 
bağışı yapmayı düşünen öğrencilerin %40.9’unun, 
organ bağışı konusunda yapılan sağlık eğitimi ile 
organ transplantasyonunun artacağı belirtilmiştir.

Bu sonuçlar doğrultusunda üniversite öğrencilerinin 
organ transplantasyonu konusunda düşüncelerini 
geliştirmek için sağlık eğitimi verilmesi ve daha sık 
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bilgilendirmeler yapılması, Organ ve Doku Nakli 
Koordinasyon Merkezleri ile iş birliği içerisinde 
bulunulması, organ nakli ve bağışı eğitimlerinin 
sürekli olması, öğrencilerin sorumluluk alacağı 
sosyal projelerin yürütülmesi gerekmektedir. 

Ayrıca dini açıdan organ nakli ve bağışına engel 
durumlar olabileceğini düşünen öğrenci sayısının 
oranının yüksek olması  (%30.6) sonucu din 
adamlarının organ nakli ve bağışı konusunda 
öncülük etmesini ve toplumu bilinçlendirecek 
açıklamalarda bulunması gerekmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Transferring of a new and healthy tissue or organ which was taken 
from individual’s itself or other species, to an individual in order to take over the task of a tissue or 
organ that has become noxious for that body or damaged as to not to perform its duty is called organ 
transplantation (Yaşar, 2008:33-7; Özdağ, 2011:46-55). Organ transplantation is one of the miracles 
of 20th century. Through organ transplantation, those patients death is inevitable can gain a second 
life chance and quality of life improves in many people together with their families. Therefore, it 
is the shining symbol of the solidarity among humans (Yüceltin et al., 2003:115-8; Baykan et al., 
2009:137-41). Awareness of community about organ transplantation is important. This awareness 
should be through education and youngsters should be model in this respect. While the first renal 
transplantation in the world was performed in 1954, the first inter-relative renal transplantation was 
carried out 21 years later by Dr. Haberal through transferring the kidney of a woman to her 12-year 
old son. The first renal transplantation from cadaver was achieved by the same team with a kidney 
brought from “Eurotransplant” (The European Transplantation Association) in 10 October 1978 and 
finally after the issue of law (law number 2238) the first local renal transplantation from cadaver was 
performed by Dr. Haberal et al. in Transplantation Unite of Hacettepe Hospital on 27 July 1979 with 
a kidney taken from an individual died in traffic accident (Özer et al., 2008:36-46).  The incidence 
of organ failure is increasing worldwide and the patients waiting for organ transplantation pass away 
while waiting for appropriate organ. While some patients receive organ transplantation earlier than 
others, some have to wait for many years. The aim of organ transplantation is to save the life of 
patients who have come to end of life due to organ failure and to prolong their lifespan and improve 
quality of life. Organ transplantation is not at the desired level in Turkey. Of course the increase in 
the number of donors plays an important role in recuperation of those patients waiting for organ 
transplantation. Studying the views of undergraduates related to organ transplantation will provide 
a basis for the future studies that will be carried out on this topic. Aim: The aim of this research is 
to study the views of undergraduates related to organ transplantation. Materials and Methods: The 
data of this descriptive research were collected from 110 students at Ege University Higher School 
of Physical Education and Sports between July and August 2010 through using a questionnaire 
developed by researcher. In assessment of data, the number and percentage calculations and chi-
square test were used. Finding: It was found that 60.9 % of the students participated in research 
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was in 18-22 years age group; 55.5 % were males and 70.9 % were living in a large city. Most of 
the participants (70.9 %) lived in a large city for a long time, so this affected looking at organ trans-
plantation positively and the mean age of participants is 22.27 ± 0.59 years. It was found that 48.2 
% of the participants have evaluated their health as good and 47.3 % were eager to donate organs 
of a relative who experienced brain death. 82.7 % accept to receive organ from others when organ 
donation is needed in the family or immediate surroundings and 57.3 % looking at organ donation 
positively according to their religious beliefs. According to age groups, any statistically difference 
could not be found between students in terms of considering organ donation (x2=0.53, p=0.767). 
A statistical difference was found between students thinking to make organ donation and presence 
of individuals in the family or immediate surroundings who donated organ (x2 = 6.98, p=0.030). It 
was discovered that 34.6 % did not consider organ donation just because their bodies’ integrity will 
degenerate. Result and Conclusion: The mean age of participants was 22.27±0.59 years. The vast 
majority of participants (55.5 %) stated that they were considering organ donation and most of them 
(65.5 %) wished to vitalize others after their death. It was established that the dwelling unit in which 
students lived longest time did not influence the presence of a donor among relatives or immediate 
surroundings. In contrast, it was discovered that the dwelling unit in which students lived longest 
time has affected considering organ donation. It was also found that organ donation was considered 
the most by students living in largest cities (100 %) and the least by students living in villages and 
towns. Undergraduates can play an effective role in increasing the tendency to donate organ in po-
pulation; therefore, undergraduates should be informed about organ donation.    
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SAĞLIK MESLEK LİSESİ VE LİSANS EĞİTİMİ GÖREN HEMŞİRELİK 
ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNİN 
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HIGH SCHOOL AND UNIVERSITY NURSING STUDENTS’ LEVELS OF 
CRITICAL THINKING
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Öz: Araştırma, lise ve lisans öğrenimi gören hemşirelik 
öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerini ve eleştirel 
düşünme düzeyini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla 
planlanmıştır. Tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırmada 
veriler, California Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği 
(KEDEÖ) ile toplanmıştır. Araştırmanın evrenini sağlık 
meslek lisesi ve sağlık yüksekokulunda 2013-2014 öğretim 
döneminde öğrenim gören 3. ve 4. Sınıf tüm öğrenciler 
oluşturmuştur (n=300). Araştırmanın örneklemine ulaşılabilen 
ve araştırmaya katılmayı kabul eden 246 öğrenci alınmıştır. 
Veriler 13-31Ocak 2014 tarihleri arasında toplanmış, SPSS 
programında, tanımlayıcı veriler, t testi ve Mann-Whitney U 
testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin öğrenim 
gördükleri kurumlara göre Kaliforniya Eleştirel Düşünme 
Eğilimleri Ölçeği puan ortalamaları incelendiğinde, lise 
öğrencilerinin KEDEÖ’den aldıkları toplam puan or-
talaması X =218.41±17.10, lisans öğrencilerinde X
=230.06±15.83 olarak saptanmış ve aralarında istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunmuştur (t=4.987, p<0.05). Bu 
sonuçlar her iki gruptaki hemşirelik öğrencilerinin eleştirel 
düşünme düzeyinin düşük olduğunu göstermektedir.  Fakat 
lise ve lisans öğrenimi gören öğrenciler arasında anlamlı 
bir fark bulunmuştur. Bu da hemşirelik eğitiminde lisans 
eğitiminin önemli olduğunu göstermektedir. Eğitimcilerin 
öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini artırıcı stratejiler 
geliştirilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler:  Eleştirel Düşünme, Hemşirelik, Öğrenci 

Abstract: The aim of this study was to determine the level 
of critical thinking and the factors that affect the critical 
thinking levels of high school and university degree nursing 
students. In this descriptive study, The California Critical 
Thinking Disposition Inventory (CCTDI) was used for data 
collection. The population of the study included students in 
their third and fourth years of high school and university 
nursing students in the 2013-2014 Academic Year (n=300). 
The sample included 246 voluntary students who could be 
interviewed. Data were collected between January 13 and 
January 31, 2014, and evaluated using the SPSS program. 
In the analysis, data descriptive, t tests and Mann-Whitney 
U tests were used. When the scores have been evaluated 
according to schools, it has been detected that the high school 
students have an average score of X =218.41±17.10, while 
the university students have a score of X =230.06±15.83, 
which was found to be statistically significant. (t=4.987, 
p<0.05). Both levels of nursing students’ critical thinking 
levels are not in the middle range. According to this result, 
nursing students have low critical thinking levels. On the 
other hand, there is a meaningful difference between high 
school and college students which indicates that higher 
education is important to the study of nursing.       

Key Words: Critical Thinking, Nursing, Student
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GİRİŞ

Hemşirelik bireyin ailenin ve toplumun sağlığını 
ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde 
iyileştirme amacına yönelik, hemşirelik hizmet-
lerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, 
değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine 
getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu bilim 
ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir (Birol, 
2005:301-19). Bütün bunları yapabilmek eleştirel 
düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerine 
sahip olmayı gerektirir. Bu nedenle hemşireler 
karmaşık olayları tanımlayabilen, yaşam boyu 
öğrenmeyi sürdüren ve eleştirel düşünebilen 
bireyler olmalıdır (Fero et al., 2010:2182-93).

Eleştirel düşünme, olayların sürekli eleştirilip 
yanlış yönlerinin ortaya çıkarılması değil, olaylar 
veya bilgiler üzerinde mutlak bir sonuca varmak 
yerine alternatif açıklamaların olabileceğini dikkate 
almaktır (Bulut vd., 2009:27-38). Eleştirel düşün-
menin özünü analiz, yorumlama, değerlendirme, 
sonuç çıkarma, açıklama ve düzenleme kavramları 
oluşturmaktadır (Berber vd., 2002:4-19; Güven 
ve Kürüm, 2006:75-90). Eleştirel düşünme be-
cerisine sahip olmak, genel olarak, bilgiyi etkili 
bir biçimde elde edebilme, karşılaştırabilme, de-
ğerlendirebilme ve kullanabilmedir (Tümkaya, 
2011:215-34).

Hemşireler sağlıkta önemli değişimi ve dönüşümü 
yaratabilecek güce ve potansiyele sahip sağlık 
insan gücüdür. Teknolojideki gelişmeler ve hızlı 
bilgi artışı hemşirenin en iyi kalitede bakım ve-

rebilmesi için donanımlı olmasını zorunlu kılar 
(Birol, 2005:301-19). Günümüzde hızla gelişen 
ve değişen sağlık sistemine ayak uydurabilmesi 
için, profesyonel hemşireden eleştirel düşünceyi 
tüm rol ve işlevlerinde sergilemesi beklenmektedir 
(Akkuş vd., 2010:103-12). Aynı zamanda eleştirel 
düşünme; karar verme sürecini etkileyen önemli 
bir özellik olduğundan, hemşirelerin, hasta bakım 
sürecinin her basamağında kullanabilecekleri bir 
nitelik olarak da karşımıza çıkmaktadır (Özdelikara 
vd., 2012:219-26). Daha da önemlisi eleştirel 
düşünme, hemşirelerin bağımsız fonksiyonlarını 
ön plana çıkarmada da oldukça etkilidir (Toofany, 
2008:28-31; Kelleci ve Gölbaşı, 2004:1-8). Bu 
nedenle, hemşireler karmaşık sistem içerisinde 
bireye en iyi şekilde yardım edebilmek için 
üst düzeyde eleştirel düşünme becerisine sahip 
olmalıdırlar ki, verdikleri hizmetin kalitesi de 
aynı paralellikte artış gösterebilsin. Hizmet kali-
tesinde artış problem çözme ile doğru orantılıdır 
ve problem çözme yaratıcı düşünmeyi, eleştirel 
düşünmeyi gerektiren, yani üst düzey düşünebil-
meyi gerektiren bir beceri şeklidir (Kanbay vd., 
2013:244-51).

Hemşirelik öğrencileri, geleceğin profesyonel 
hemşirelerini oluşturmaları bakımından önemli 
bir potansiyele sahip gruptur. Eleştirel düşünme 
becerisi kazanmada hemşire eğiticilere önemli 
görevler düşmektedir. Hemşirelik öğrencilerine 
eleştirel düşüncenin kazandırılmasında kuramsal 
bilginin verilmesinin yanı sıra uygulama ortamın-
da kazandırılan bilgi ve davranışlar da oldukça 
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önemli bir rol oynamaktadır. Eğitimciler hemşire 
öğrencilerin alanda/ kliniklerde sorumluluk alma-
larına izin vererek özgüvenlerinin gelişmesine ve 
eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilmelerine 
yardımcı olabilirler (Adams et al., 1999:139-41).

Klinik/alan deneyimi, öğrenciye teoriyi uygulamaya 
aktarmayı ve öğrencilikten profesyonelliğe geçme 
fırsatı veren bir eğitim sürecidir. Bu uygulamalar 
aynı zamanda öğrencilerin hasta ile iletişim kurarak 
hemşireliğe özel profesyonel bilgi ve becerileri 
kullanma ve geliştirme, doğru karar verme, problem 
çözme, kendini anlama yeteneklerinin ve eleştirel 
düşünme becerisinin gelişmesine olanak sağlar 
(Akkuş vd., 2010:103-112). 

Eleştirel düşüncenin kazandırılmasında hemşi-
relik eğitiminin önemi büyüktür. (Dirimeşe ve 
Dicle, 2006:89-98; Birol, 2005:301-19).Ulusal ve 
uluslararası tüm hemşirelik kuruluşları, eleştirel 
düşünme gücünü hemşirelikte aranan evrensel 
bir davranış olarak nitelendirmekte ve eğitim 
programlarında değerlendirme kriterleri arasında 
yer vermektedir (Öztürk ve Ulusoy 2008:15-25; 
Kaya, 2007:126; Senita,  2008:6-10). Bu nedenle 
hemşirelik öğrencilerinde eleştirel düşünceyi teşvik 
edici, etkin eğitim ve öğretimin sağlanması hemşire 
eğitimcilerinin temel sorumluluğudur. Ancak bu 
sayede hemşirelik öğrencilerinin problem çözme 
becerileri gelişerek sağlık sisteminde oluşabile-
cek hızlı değişimlerle başa çıkmaları mümkün 
olabilecektir (Papathanasiou et al., 2014:283-6).

Bu çalışma lise ve lisans öğrenimi gören hemşi-
relik öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerini 
ve eleştirel düşünme düzeyini etkileyen faktörleri 
belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

GEREÇ-YÖNTEM

Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, Ege Üniversitesi 
İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 
Bölümü ile Tire Ersan Kirazoğlu Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi’nde 13-31 Ocak 2014 tarihleri 
arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini her 
iki okulun 3.ve 4.sınıfında 2013-2014 öğretim 
döneminde öğrenim gören 300 öğrenci, örnek-
lemini ise çalışmaya katılmayı kabul eden ve 
ulaşılabilen 246 öğrenci oluşturmuştur (Katılım 
oranı %82). 

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırma-
cılar tarafından hazırlanan öğrencilerin tanıtıcı 
özelliklerini belirleyen “Tanıtıcı Bilgi Formu” 
ve öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerini 
ölçmeye yarayan  “Kalifornia Eleştirel Düşün-
me Eğilimleri Ölçeği (KEDEÖ) kullanılmıştır. 
“Tanıtıcı Bilgi Formu” öğrencilerin sınıfı, yaşı, 
hangi okulda okuduğu,  medeni durumu, aile tipi, 
kardeş sayısı, not ortalaması, kiminle yaşadığı, 
gelir durumu, anne-baba eğitim durumu, sağlık 
sorunu varlığı, sosyal etkinlik, bilimsel toplantı 
ve kongreye katılım durumu gibi değişkenleri 
içeren sorulardan oluşmaktadır. Diğer veri top-
lama aracı KEDEÖ’nün orjinali Facione (1998) 
tarafından geliştirilmiş ve Türkçeye geçerlilik 
çalışması Kökdemir (2003:4-144)  tarafından 
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yapılmıştır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha güvenilirlik 
katsayısı 0.88 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada 
Cronbach’s Alpha 0.73 dür. Türkçeye uyarlama 
çalışması sonucunda ölçek 6 alt boyut ve 51 
madde olarak düzenlenmiştir. Alt ölçekler; doğ-
ruyu arama, analitiklik, açık fikirlilik, meraklılık, 
kendine güven ve sistematiklik başlıklarından 
oluşmaktadır.

Ölçek 6’lı likert tipinde olup, her bir madde 1 
ile 6 puan arasında değerlendirilmektedir. Hiç 
katılmıyorum; 1 puan, katılmıyorum; 2 puan, 
kısmen katılıyorum; 3 puan, kısmen katılmıyorum; 
4 puan, katılıyorum; 5 puan, tamamen katılıyo-
rum; 6 puan şeklinde ifade edilmiştir. Ölçeğin 
değerlendirilmesinde her madde için verilen puan 
esas alınmaktadır. Ancak, olumsuz maddeler ters 
yönde puan almaktadır (Kökdemir, 2003:4-144; 
Öztürk ve Ulusoy, 2008:15-25).

Ölçekten alınan toplam puan eleştirel düşünme 
düzeyini göstermektedir. Ölçekten alınan puan 
arttıkça eleştirel düşünme eğilimi de artmaktadır. 
“California Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği”ne 
göre 240’ın altında puan alanların düşük, 240-300 
arasında puan alanların orta ve 300’ün üzerinde 
puan alanların yüksek eleştirel düşünme sahip 
oldukları kabul edilmektedir. Ölçekte 22 ifade 
(5, 6, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 
28, 33, 36, 41, 43, 45, 47,49, 50) negatif olarak 
değerlendirilmekte ve ters çevrilerek hesaplan-
maktadır. Alt ölçeklerin değerlendirmesinde, bir 
alt ölçekte yer alan sorulardan elde edilen toplam 

puan, soru sayısına bölünmekte ve 10 ile çar-
pılmaktadır. Bir alt ölçekten 40 puan altı düşük, 
40-50 arası orta ve 50 puan üstü yüksek eleştirel 
düşünme eğilimini göstermektedir (Kökdemir,  
2003:4-144).

KEDEÖ Alt Boyutları:

Analitiklik alt ölçeği: Potansiyel olarak sorun 
çıkabilecek durumlara karşı dikkatli olma ve zor 
problemler karşısında bile akıl yürütme düzeyini 
ifade eder. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0.75 olarak 
bulunmuştur. Analitiklik alt ölçeği 2, 3, 12, 13, 
16, 17, 24, 26, 37, 40. maddelerden oluşmaktadır. 

Açık fikirlilik alt ölçeği: Açık fikirlilik, kişinin 
farklı yaklaşımlara karşı hoş görüsünü ve kendi 
hatalarına karşı duyarlı olmasını ifade etmektedir. 
Bu ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0.75’dir. Açık 
fikirlilik alt ölçeği 5, 7, 15, 18, 22, 33, 36, 41, 
43, 45, 47, 50. maddelerden oluşmaktadır.

Meraklılık alt ölçeği: Meraklılık ya da entelek-
tüel meraklılık, herhangi bir kazanç ya da çıkar 
beklentisi olmaksızın kişinin bilgi edinme ve yeni 
şeyler öğrenme düzeyini yansıtmaktadır. Ölçeğin 
iç tutarlılık katsayısı 0.78 olarak bulunmuştur. 
Meraklılık alt ölçeği 1, 8, 30, 31, 32, 34, 38, 42, 
46. maddelerden oluşmaktadır.

Kendine güven alt ölçeği: Kendine güven, kişinin 
kendi akıl yürütme süreçlerine duyduğu güveni 
yansıtır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0.77 olarak 
bulunmuştur. Kendine güven alt ölçeği 14, 29, 
35, 39, 44, 48, 51. maddelerden oluşmaktadır.
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Doğruyu arama alt ölçeği: Bu ölçek alternatifleri 
ya da birbirinden farklı düşünceleri değerlendirme 
düzeyini ifade etmektedir. Bu ölçeğin iç tutarlılık 
katsayısı 0.61 olarak bulunmuştur. Doğruyu arama 
alt ölçeği 6, 11, 20, 25, 27, 28, 49. maddelerden 
oluşmaktadır.

Sistematiklik alt ölçeği: Sistematiklik, örgütlü, 
planlı ve dikkatli araştırma düzeyidir. Bu ölçeğin iç 
tutarlılık katsayısı 0.63 tür. Sistematiklik alt ölçeği 
4, 9, 10, 19, 21, 23. maddelerden oluşmaktadır 
(Kökdemir, 2003:4-144).

Veri toplanması için okul yönetiminin uygun 
gördüğü gün ve saatlerde öğrenciler ile sınıf-
larda yüz yüze görüşme yapılmıştır. Araştırma 
kapsamındaki öğrencilere araştırmanın amacı 
anlatıldıktan sonra, veri toplama araçları katılmak 
isteyen öğrencilere uygulanmıştır. Araştırmanın 
uygulanması için her iki kurumdan yazılı izin 
araştırma kapsamına alınan öğrencilerden ise 
sözel izin alınmıştır. 

Araştırmadan elde edilen veriler araştırmacı tara-
fından bilgisayara aktarılmış, Statistical Package 
for Social Science (15.0) paket programında de-

ğerlendirilmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde 
sayı ve yüzdelik hesapları ile bağımsız gruplarda 
t testi ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. 
Sonuçlar % 95’lik güven aralığında, anlamlılık 
düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 
20.47±2.12 ve  %67.5’i 20-24 yaş arasındadır. 
Öğrencilerin %85.0’i kadın, %70.3’ünün lisans, 
%29.7’sinin lise öğrenimi gördüğü; %59.8’inin 
dördüncü sınıfta, %40.2’sinin ise üçüncü sınıfta 
oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin %53.7’sinin 
annesinin, %42.7’sinin babasının eğitim düzeyinin 
en fazla ilköğretim düzeyindedir. Öğrencilerin 
%45.1’i ilçede yaşadıklarını, %83.3’ü çekirdek 
aile yapısında olduklarını, %33.3’ü ailesi ile bir-
likte yaşadıklarını ve %43.9’u iki kardeşe sahip 
olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %74.0’ü 
gelir durumlarını gelir gidere eşit olarak tanım-
lamış, %77.6’sı ise sağlık sorununun olmadığını 
belirtmiştir. Öğrencilerin not ortalamalarının 71.94 
±8.96 olduğu ve %33.7’sinin bilimsel toplantı-
lara, %57.3’ünün sosyal etkinliklere katıldıkları 
saptanmıştır. 
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Tablo 1. Öğrencilerin Eğitim Durumlarına Göre KEDEÖ Puan Ortalamaları (n=246)

                                 KEDEÖ Puan Ortalamaları

Eğitim Durumu                             X±SD

Lise                                            218.41±17.10   t=4.98

Lisans                                     230.06±15.83   p=0.00

Öğrencilerin eğitim durumlarına göre KEDEÖ’den 
aldıkları toplam puan ortalaması lise öğrencile-
rinde X =218.41±17.10, lisans öğrencilerinde X
=230.06±15.83 olarak saptanmış ve aralarında 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur 
(t=4.987, p<0.05) (Tablo 1). 

Öğrencilerin yaş gruplarına göre KEDEÖ’den 
aldıkları toplam puan ortalamaları 19 yaş ve 
altındaki öğrenciler için X =300.00, 20-24 yaş 
arasında X =266.00, 25 yaş ve üzerinde X

=232.00 olarak saptanmıştır. İstatistiksel olarak 
19 yaş altındaki öğrenciler ile 20-24 yaş arası 
öğrencilerin puan ortalamaları arasında anlamlı 
fark bulunmuştur (p<0.05).

Sosyal etkinliklere katılan öğrencilerin KEDEÖ’den 
aldıkları toplam puan ortalaması X =228.46 sosyal 
etkinliklere katılmayanların ise X =227.88 olarak 
saptanmıştır ve aralarındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı bulunamamıştır (p>0.05).

Tablo 2. Lise ve Lisans öğrencilerinin KEDEÖ, Alt ölçek Puan Ortalamalarının  
Karşılaştırılması (n:246)

Alt Ölçekler KEDEÖ Ortalamaları

 Lise (n:73) Lisans (n:173)
 X±SD X±SD t* p

Açık Fikirlilik 56.56±4.26 58.42±4.29 3.11 0.002

Analitiklik 41.56±5.36 45.01±6.40 4.34 0.000

Doğruyu Arama 33.06±3.18 34.72±4.17 3.38 0.001

Kendine Güven 25.54±4.29 26.78±4.79 1.98 0.049

Meraklılık 30.82±5.22 33.05±5.47 3.02 0.003

Sistematiklik 27.71±3.27 28.94±3.02 2.76  0.007

*Bağımsız Gruplarda t testi
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Lise ve Lisans öğrencilerinin eleştirel düşünme 
alt ölçeklerinden aldıkları puanlar incelendiğinde, 
açık fikirlilik alt ölçeğinden lise öğrencilerinin 
aldıkları ortalama puan 56.56, lisans öğrencilerinin 
ise 58.42 olarak saptanmış ve aralarında istatis-
tiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (t=3.11, 
p<0.05). Analitiklik alt ölçeği puan ortalaması 
lise öğrencilerinde 41.56, lisans öğrencilerinde ise 
45.01’dir ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı 
fark bulunmuştur (t=4.34, p<0.05).Doğruyu arama 
alt ölçeği puan ortalaması lise öğrencilerinde 33.06 
iken lisans öğrencilerinde 34.72’dir ve bu fark 
istatistiksel olarak da anlamlıdır (t=3.38, p<0.05). 

Kendine güven alt ölçeğinde lise öğrencilerinin 
puan ortalaması 25.54, lisans öğrencilerinde 
26.78 olarak saptanmış ve aralarında istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunmuştur (t=1.98, p<0.05). 
Meraklılık alt ölçeği puan ortalaması lise öğrenci-
lerinde 30.82, lisans öğrencilerinde ise 33.05’tür 
ve aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır 
(t=3.02, p<0.05). Sistematiklik alt ölçeğinde lise 
öğrencilerinin puan ortalaması 27.71 iken lisans 
öğrencilerinde 28.94 olarak saptanmış ve arala-
rında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur 
(t=2.76, p<0.05). (Tablo 2).

Tablo 3. Lise ve Lisans öğrencilerinin KEDEÖ Alt Ölçek Ortalamalarının Sınıflara  
Göre Karşılaştırılması

Alt Ölçek KEDEÖ Ortalamaları

Lise öğrencileri sınıf Lisans öğrencileri sınıf                   

3.sınıf 4.sınıf 3.sınıf 4.sınıf

(n:9) (n:64) (n:90) (n:83)

X±SD X±SD Z* p X±SD X±SD t** p

Açık Fikirlilik 57.33±4.38 56.45±4.27 0.589 0.556 59.00±4.77 57.79±3.63 0.577 0.566

Analitiklik 38.33±6.02 42.01±5.15 2.136 0.033 44.92±5.70 45.10±7.12 1.965 0.053

Doğruyu Arama 33.55±3.39 33.00±3.17 0.532 0.595 34.55±2.97 34.90±5.17 0.487 0.628

Kendine Güven 25.55±5.41 25.54±4.17 0.211 0.833 27.14±4.66 26.38±4.93 0.006 0.996

Meraklılık 29.33±6.34 31.03±5.06 0.580 0.562 32.96±5.35 33.15±5.63 0.912 0.365

Sistematiklik 25.88±3.75 27.96±3.15 1.686 0.092 28.92±3.05 28.97±3.00 1.811 0.074

 * Mann-Whitney U Testi,  ** Bağımsız Gruplarda t testi
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Tablo 3’de görüldüğü gibi, Öğrencilerin sınıflarına 
göre eleştirel düşünme alt ölçeklerinden aldıkları 
puanlar incelendiğinde, Lise öğrencilerinin açık 
fikirlilik alt ölçeği puanı üçüncü sınıflar için 
57.33, dördüncü sınıflar için 56.45 olarak sap-
tanmış ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı 
fark bulunmamıştır (Z=0.589, p>0.05). Analitik 
alt ölçeği puanı üçüncü sınıflar için 38.33, dör-
düncü sınıflar için olarak 42.01 olarak saptanmış 
ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmuştur (Z=2.136, p<0.05). Doğruyu arama 
alt ölçeği üçüncü sınıflar için 33.55, dördüncü 
sınıflar için 33.00 olarak saptanmış ve aralarında 
istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (Z=0.532, 
p<0.05). Kendine güven alt ölçeği puanı üçüncü 
sınıflar için 25.55, dördüncü sınıflar için 25.54 
olarak saptanmış ve aralarında istatistiksel olarak 
anlamlı fark saptanmamıştır  (Z=0.211, p>0.05). 
Meraklılık alt ölçeği üçüncü sınıflar da 29.33, 
dördüncü sınıflar da ise 31.03’tür ve aralarında 
istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (Z=0.580, 
p>0.05). Son alt ölçek olan Sistematiklik alt ölçeği 
puanı üçüncü sınıflar da 25.88, dördüncü sınıflar 
da ise 27.96’dır ve aralarında istatistiksel olarak 
anlamlı fark yoktur (Z=1.686, p>0.05). 

Lisans öğrencilerinde ise sırasıyla açık fikirlilik 
alt ölçeği puanı üçüncü sınıflar 59.00, dördün-
cü sınıflar da 57.79’dur ve istatistiksel olarak 
anlamlı değildir (Z=0.577, p>0.05). Analitik alt 
ölçeği puanı üçüncü sınıflar için 44.92, dördüncü 
sınıflar için 45.10 olarak saptanmış ve aralarında 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır 

(Z=1.965, p>0.05). Doğruyu arama alt ölçeği 
üçüncü sınıflar için 34.55, dördüncü sınıflar için 
34.90 olarak saptanmış ve aralarında istatistiksel 
olarak anlamlı fark yoktur (Z=0.487, p>0.05). 
Kendine güven alt ölçeği puanı üçüncü sınıflar 
için 27.14, dördüncü sınıflar için 26.38 olarak 
saptanmış ve aralarında istatistiksel olarak an-
lamlı fark saptanmamıştır  (Z=0.006, p>0.05). 
Meraklılık  alt ölçeği üçüncü sınıflar da 32.96, 
dördüncü sınıflar da ise 33.15’tir ve aralarında 
istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (Z=0.912, 
p>0.05). Sistematiklik alt ölçeği puanı üçüncü 
sınıflar da 28.92, dördüncü sınıflar da ise 28.97’dir 
ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
yoktur (Z=1.811, p>0.05). 

TARTIŞMA

Çalışmada her iki gruptaki hemşirelik öğrencile-
rinin düşük düzeyde eleştirel düşünme eğilimine 
sahip oldukları, ancak lisans düzeyinde öğrenim 
gören öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyi puan 
ortalaması sağlık meslek lisesinde öğrenim gören 
öğrencilerin puan ortalamasından anlamlı olarak 
yüksek bulunmuştur. Tüm alt boyutlarda lisans 
öğrencilerinin puan ortalamaları anlamlı düzeyde 
yüksek saptanmıştır. Lise ve lisans öğrencilerinin 
doğruyu arama, kendine güven sistematiklik, me-
raklılık alt ölçek düzeylerinin düşük; analitiklik alt 
ölçeğinde orta, açık fikirlilik alt ölçeğinde yüksek 
eleştirel düşünme eğiliminin olduğu belirlendi. 
Lise dördüncü sınıf öğrencilerinde analitik alt 
ölçeği puanı üçüncü sınıflardan anlamlı düzeyde 
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yüksek bulunmuştur. Her iki grupta da en yüksek 
açık fikirlilik alt ölçeğinden, en düşük olarak 
da kendine güven alt ölçeğinden puan aldıkları 
saptandı.

Literatüre baktığımızda hemşirelik öğrencilerinin 
eleştirel düşünme düzeyleri ile ilgili yapılan bir 
çok çalışmada öğrencilerin eleştirel düşünme puan 
ortalamaları düşük olarak bulunmuştur (Zaybak 
ve Khorshid, 2006:137-46; Öztürk ve Ulusoy, 
2008:15-25; Küçükgüçlü ve Kanbay, 2011:21-
5; Kanbay vd., 2011:123-7; Şenturan ve Alpar, 
2008:22-30; Kawashima and Petrini, 2004:280-
92; Çınar et al., 2012:8-14; Sevil vd., 2005:131; 
Çelik vd., 2015:74-85). Buna karşın hemşirelik 
öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin orta 
düzeyde olduğunu ifade eden bazı çalışmalarında 
vardır (Özdelikara vd., 2012:219-26; Beşer and 
Kıssal, 2009:88-94; Dirimeşe and Dicle, 2012: 
89-97; Dirimeşe ve Dicle, 2006:89-98). 

Yapılan birçok çalışmada da eğitim düzeyinin 
eleştirel düşünme puanları ile paralel olduğu 
saptanmıştır (Bulut vd., 2009:27-38; Şenturan 
ve Alpar, 2008:22-30; Zhang and Lambert, 
2008:175-81). Bu çalışmada her iki grupta da 
eleştirel düşünme düzeylerinin puan ortalama-
sı 240’ın altında yani düşük düzeyde olduğu 
bulunmuştur. Ancak lisans düzeyinde öğrenim 
gören öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyi puanı 
ortalaması anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. 
Aynı zamanda tüm alt boyutlarda da lisans öğ-

rencilerinin puan ortalamaları anlamlı düzeyde 
yüksek saptanmıştır.  Bu sonuca göre eğitim 
düzeyi arttıkça eleştirel düşünme eğilimlerinin 
arttığı gözlenmiştir. Benzer diğer bir çalışmada,  
Öztürk ve Ulusoy’un  (2008:15-25) yaptığı yüksek 
lisans ve lisans hemşirelik öğrencilerinin eleştirel 
düşünme düzeylerini incelendiği araştırmada, 
yüksek lisans öğrencilerinin eleştirel düşünme 
düzeyleri, lisans öğrencilerinden anlamlı olarak 
yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda 
eleştirel düşünme düzeyi için eğitimin pozitif 
yönde önemli bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu çalışmada yaş gruplarına göre KEDEÖ’den 
alınan puan ortalamalarına bakıldığında 19 yaş 
altı öğrenciler ile 20-24 yaş arası öğrencilerin 
puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulun-
muştur. Literatürde, öğrencilerin yaş ortalamaları 
ile eleştirel düşünme eğilimleri arasında pozitif 
yönde anlamlı ilişki saptanan birçok çalışma 
vardır (Dil ve Öz, 2005:12-26; Kawashima and 
Petrini, 2004:280-92; Mangena and Chabeli, 
2005:291-98; Tiwary et al., 2003:298-307; Öztürk 
ve Ulusoy, 2008:15-25; Çelik vd., 2015:74-85). 
Buna karşın bazı çalışmalarda ise öğrencilerin 
yaşları ile eleştirel düşünme düzeyi arasında 
bir ilişki olmadığı bildirilmiştir (Zaybak ve 
Khorshid, 2006:137-146;  Öztürk ve Ulusoy, 
2008:15-25). Çalışmada 19 yaş altı öğrencilerin 
puan ortalamalarının daha yüksek bulunmasında 
teknolojinin ve öğrencilerin bireysel özelliklerinin 
etkisi olabileceği düşünülmektedir.
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Araştırmaya katılan öğrencilerin üçte birinin 
bilimsel toplantılara, üçte ikisinin ise sosyal etkin-
liklere katıldıkları saptanmıştır. Sosyal etkinliklere 
katılan öğrencilerin KEDEÖ’den aldıkları puan 
ortalaması sosyal etkinliklere katılmayanlara 
göre daha yüksek bulunmuştur. Ancak puan or-
talamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmamıştır. Bu bulgu ile paralellik gösteren 
çalışmalar mevcuttur (Çelik vd., 2015:74-85; 
Akkuş vd., 2010:103-112; Öztürk, 2006). Kaya  
(1998:302) çalışmasında sosyokültürel etkinliklere 
katılan öğrencilerin eleştirel düşünme gücünün 
diğer öğrencilere göre daha yüksek olduğunu 
saptamıştır. Zaybak ve Khorshid’in (2006:137-46) 
çalışmasında da benzer bir şekilde sosyal etkin-
liklere katılan öğrencilerin eleştirel düşünme puan 
ortalamaları diğer öğrencilere göre daha yüksek 
bulunmuştur. Ayrıca Atay ve ark. (2009:39-46) 
yaptıkları çalışmada sosyal etkinliklere katılma 
durumuna göre KEDEÖ puan ortalamasında 
pozitif yönde ve anlamlı bir fark bulunmuştur. 
Bazı çalışmalarda ise bilimsel toplantılara ka-
tılan öğrencilerin katılmayan öğrencilere göre 
KEDEÖ’den aldıkları puan ortalamalarının daha 
yüksek olmasına karşın aralarındaki fark anlamlı 
bulunmamıştır (Arslan vd., 2009:72-80; Öztürk, 
2006). Bu sonuçlar, öğrenciler için sosyal etkin-
likler ve bilimsel toplantılara katılımın eleştirel 
düşünmeyi olumlu yönde etkileyen bir etken 
olduğunu göstermektedir. 

Çalışmalarda eleştirel düşünme becerisinin eğitim 
süresince geliştirildiğine yönelik çalışma sonuçları 

farklılık göstermektedir. Yapılan birçok çalışmada 
öğrencilerin sınıf düzeyi arttıkça eleştirel düşün-
me düzeyinin de arttığı saptanmıştır (Adams et 
al., 1999:139-141; Dil ve Öz, 2005:12-26; Shin, 
1998:414-21; Öztürk ve Ulusoy, 2008:15-25; 
Dil, 2001). 

Atay ve ark. (2009:39-46) sağlık yüksekokulu 
hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme dü-
zeylerini inceledikleri çalışmalarında sınıflara 
göre elde edilen KEDEÖ puan ortalamaları ara-
sında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Maynard 
(1996:12-17) hemşirelik öğrencilerinin ikinci 
sınıftan mezuniyete kadar eleştirel düşünme 
becerisini incelediği çalışmada eleştirel düşün-
me becerilerinde bir artış bulamamıştır. Kanbay 
(2013:244-51), Profetto-Mc Grath (2003:569-77) 
ile Çınar ve ark. (2012:8-14) yaptığı çalışmalarda 
KEDEÖ puanının  sınıflara göre artmadığını be-
lirlemişlerdir. Bu çalışmada lise ve lisans üçüncü 
ve dördüncü sınıf öğrencilerinde ölçek alt boyut 
puan ortalamalarında anlamlı fark bulunmamıştır. 
Sadece lise dördüncü sınıf öğrencilerinde analitik 
alt ölçeği puanı üçüncü sınıflardan anlamlı düzeyde 
yüksek bulunmuştur. Üçüncü ve dördüncü sınıfların 
birbirine çok yakın olması ve dördüncü sınıfta 
yoğun ders ve uygulama programları nedeniyle 
sosyal etkinliklere yeterince zaman ayıramama. 
Ayrıca hemşirelik eğitim programlarının eleştirel 
düşünmeyi destekleyecek yapıda olmaması gibi 
nedenler farklı sonuçlara neden olmuş olabilir. 
Öğrencilerin sınıfları arttıkça, gerek mesleki 
gerekse sosyal deneyimlerinin zenginleştiği 
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düşünüldüğünde, araştırmanın bu bulgusu bekle-
nilmeyen bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Fakat literatürde bu çalışmaya paralellik gösteren 
sonuçlar da mevcuttur (Kantek vd., 2010).

Ölçeğin alt boyutlarında her iki gruptaki öğren-
cilerin en yüksek açık fikirlilik, en düşük olarak 
da kendine güven alt boyutundan puan aldıkları 
saptanmıştır. KEDEÖ, doğruyu arama, açık fikir-
lilik, sistematiklik, kendine güven, meraklılık ve 
analitiklik olmak üzere altı adet alt ölçeğe sahiptir. 
Analitiklik; potansiyel olarak sorun çıkabilecek 
durumlara karşı dikkatli olma ve zor problem-
ler karşısında bile akıl yürütme ve nesnel kanıt 
kullanma düzeyini ifade eder (Dirimeşe, 2006). 
Analitiklik, sistematiklik, meraklılık ve açık fikir-
lilik alt boyutlarının eleştirel düşünme düzeyinin 
en baskın boyutları olduğu ifade edilmektedir 
(Suliman and Halabi, 2006:5373-9). Bu çalışmada 
öğrencilerin analitiklik alt boyutu puan ortalaması 
ölçek alt boyut puanı için kabul edilen sınırlar 
dahilinde orta düzeyde bulunmuştur. Bulunan 
puan ortalaması lisans öğrencilerinde alınabilecek 
yüksek puana yakındır ve bu durumda yüksek 
bir puan alınmıştır denilebilir. Çelik (2015:74-
85), Özdelikara (2012:219-26) ile Fidancı ve 
ark. (2012:35-9) çalışmalarında öğrencilerin alt 
ölçeklerden ortalama en yüksek puanı analitiklik 
alt boyutundan aldıklarını bildirilmiştir. Ayrıca 
lise dördüncü sınıf öğrencilerinin analitiklik alt 
boyutundan aldıkları puan ortalaması lise üçüncü 
sınıf öğrencilerinin puan ortalamasından anlam-
lı olarak yüksektir. Hemşirelik öğrencilerinin 

eleştirel düşünme düzeyleri ile ilgili yapılan bir 
çok çalışmada sınıflar arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır (Atay vd., 2009:39-46; Fidancı 
vd., 2012:35-9). Şenturan ve Alpar (2008:22-30) 
yaptığı çalışmada ise sınıf düzeyi arttıkça anali-
tiklik alt boyutundan alınan puan ortalamasının 
anlamlı olarak azaldığı görülmektedir. 

Açık fikirliliğe sahip bir hemşire farklı yaklaşım-
ları değerli ve anlamlı bulur, kendi hatalarını da 
düşünce süzgecinden geçirebilir. Karar verme 
sürecinde kendi düşüncelerinin yanı sıra diğer 
düşünceleri de göz önünde bulundurur. Hemşirelik 
girişimlerinin etkin olabilmesi için farklı fikirlere 
açık olmak önemli bir etmendir.  Bu çalışmada 
açık fikirlilik alt boyutu puan ortalamasının her iki 
grupta da en yüksek bulunmuş olması olumlu bir 
bulgudur. Lisans öğrencilerinin puan ortalamaları 
anlamlı düzeyde lise öğrencilerinden yüksektir. Bu 
bulgu öğrencilerin farklı görüşlere açık olduğunu 
göstermektedir. Fidancı ve ark. (2012:35-9) açık 
fikirlilik alt boyutu puan ortalamasını bu çalışma 
bulgularına paralel olarak yüksek bulmuş olma-
sına rağmen, birçok çalışma ise açık fikirlilik alt 
boyutu puan ortalamasını düşük bulmuştur (Atay 
vd., 2009:39-46; Özdelikara vd., 2012:219-26; 
Çelik vd., 2015:74-85). 

Kendine güven; kişinin kendi akıl yürütme sü-
reçlerine duyduğu güveni yansıtır. Bu çalışmada 
kendine güven alt boyutundan alınan puan orta-
laması her iki grupta en düşük olmasına rağmen 
ölçek alt boyut puanı için kabul edilen sınır ara-
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lığında olup sonuç birçok çalışma ile paralellik 
göstermektedir (Atay vd., 2009:39-46; Özdelikara 
vd., 2012:219-26; Fidancı vd., 2012:35-9).

Bir çok çalışmada meraklılık alt boyutu puanları 
orta düzeyde bulunmuştur (Atay vd., 2009:39-46; 
Fidancı vd., 2012:35-9;  Çelik vd., 2015:74-85). 
Bunun yanı sıra Özdelikara ve ark. (2012:219-
26) çalışmasında meraklılık alt boyutu puan 
ortalamasını yüksek düzeyde bulmuşlardır. 
Meraklılık; herhangi bir kazanç ya da çıkar 
beklentisi olmaksızın kişinin bilgi edinme ve 
yeni şeyler öğrenme düzeyini yansıtmaktadır. Bu 
çalışmada meraklılık alt boyutunda öğrencilerin 
puan ortalaması ölçek alt boyut puanı için kabul 
edilen sınırlar içinde olmakla birlikte puan düşük 
düzeyde değerlendirilmektedir. 

Doğruyu arama; kişinin gerçeği arama düzeyini, 
soru sorma becerisini, kendi düşüncesine ters 
veriler söz konusu olduğunda dahi nesnel davran-
ma olasılığını ifade eder. Bu çalışmada doğruyu 
arama alt ölçeği puan ortalaması ölçek alt boyut 
puanı için kabul edilen sınırlarda bulunmaktadır. 
Yapılan araştırmalar genel olarak çalışmanın bu 
bulgusunu destekler yöndedir (Atay vd., 2009:39-
46; Özdelikara vd., 2012:219-26; Fidancı vd., 
2012:35-9).

Shin ve ark. (1998:414-21), Çelik ve ark. (2015:74-
85) öğrencilerin doğruyu arama boyutunda düşük 
puan alma düzeyinde olduğunu bildirmişlerdir. 
Profetto-Mcgrath (2003:569-77) öğrenciler arasında 
en düşük puanın doğruyu arama alt boyutundan 

alındığını, en yüksek puanın ise meraklılık bo-
yutunda olduğunu bildirmişlerdir. 

Sistematiklik; örgütlü, planlı ve dikkatli araştırma, 
bilgiye dayalı ve belirli bir prosedür izleyen bir 
karar verme stratejisi kullanma düzeyidir (Kök-
demir, 2003:4-144). Organize yaklaşımlar klinik 
uygulamanın olmazsa olmazıdır ve sistematiklikte 
meydana gelen bir eksiklik hemşirenin uygula-
madaki ihmal olasılığını artırabilir. Bu çalışmada 
ölçek alt boyut puanı için kabul edilen sınırlarda 
olmakla birlikte çalışmada ikinci düşük gelen puan 
ortalaması olmuştur. Zhang ve ark. (2008:175-181) 
araştırmalarında bu çalışmayla paralel olarak, öğ-
rencilerin problem çözmeye odaklanan ve organize 
akıl yürütmeleri olarak açıklanan sistematiklik 
puanını düşük bulmuşlardır. Tüm alt boyutlarda 
lisans öğrencilerinin puan ortalamalarının anlamlı 
düzeyde yüksek olması lisans eğitiminin eleştirel 
düşünme eğilimine olumlu ve önemli etkisinin 
olduğunu göstermektedir..

SONUÇ VE ÖNERİLER

Elde edilen bulgular, her iki gruptaki hemşirelik 
öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerinin 
düşük olduğunu göstermiştir. Fakat lisans eğitimi 
alan hemşirelik öğrencilerinde eleştirel düşünme 
düzeyi puan ortalamaları anlamlı olarak yüksek 
bulunmuştur. Tüm alt boyutlarda lisans öğrenci-
lerinin puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksek 
saptanmıştır. Bu da hemşirelik eğitiminde lisans 
eğitiminin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 
Ayrıca 19 yaş altı ve 20-24 yaş arası öğrencilerin 
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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 

eleştirel düşünme düzeyi puan ortalamaları anlamlı 
düzeyde yüksek ve öğrencilerin bilimsel ve sosyal 
etkinliklere katılma durumlarının eleştirel düşünme 
düzeylerinde olumlu etkisi olduğunu göstermiştir. 

Hemşire eğitimciler, eleştirel düşünmeyi müfredata 
yansıtmaları konusunda, derslerini ve öğretme 
stratejilerini gözden geçirmeleri yönünde teşvik 
edilmelidir. Öğrencilerin eleştirel düşünme be-
cerilerinin geliştirilmesi için problem çözmeye 
dayalı, öğrencinin aktif olduğu, ezberden daha çok 
analitik ve sistematik yaklaşımların kullanıldığı 
programlara yönelmek gerekmektedir.

Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek 
için gerek sağlık alanında gerekse diğer alanlarda 
gerçekleştirilen bilimsel toplantılara katılımları 
desteklenmelidir. Bunun yanı sıra öğrencilerin 
katılacakları sosyal etkinlikler eleştirel düşünme 
becerilerine pozitif yönde katkı sağlayacaktır.

Bu sonuçlar göz önüne alınarak hemşirelik eğitimi-
nin lisans düzeyinde temellendirilmesi önerilebilir. 
Ayrıca öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerinin 
düşük olmasının nedenlerini nitel ve nicel açıdan 
belirlemeye yönelik farklı ve daha kapsamlı ça-
lışmaların yapılması önerilebilir. 

Yazar Notu: Bu çalışma 1-3 Mayıs 2014 tarihinde 
düzenlenen 13.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri 
Kongresi’nde Sözel Bildiri olarak sunulmuştur.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Critical thinking is a mental process of perceiving, analyzing, evalu-
ating and synthesizing the collected information skillfully and actively. In order to put these mental 
processes into practice, we use observation, communication and experience which lead to a decision 
to act in a certain way. Critical thinking and its importance in nursing practices are frequently referred 
to in nursing education.  Nursing instructors are aware that students encounter difficulties in making 
decisions about clinical or other practices. Critical analysis is the main critical thinking skill which 
should be taught to nursing students.  Nursing students should develop free thinking abilities to be 
able to learn and apply critical thinking. Critical thinking is an essential component of any profession.  
The nursing profession requires critical decision-making skills. Therefore, nurses must have the abi-
lity to think in a critical way. Nursing education programs should adopt an attitude which promotes 
critical thinking and mobilizes critical reasoning skills. Aim:  The aim of the study was to determine 
the critical thinking levels of high school and university nursing students, and the factors that affect 
these levels.  Method:  This is a descriptive study. It was conducted in the nursing department of 
Ege University’s Izmir Atatürk School of Health Nursing Department and at Tire Ersan Kirazoglu 
Anatolian Vocational High School of Health.  The study population included third and fourth year 
nursing students in the high school, and third and fourth year students at the university in the 2013-
2014 Academic Year (n=300). The sample included 246 students who participated in the study on 
a voluntary basis and who were interviewed by the researchers (participation rate: 82%). The study 
data were collected between January 13 and January 31, 2014. In the study, the researchers used 
The California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI) which was translated by Kokdemir, 
and the Personal Information Form which was created by the researchers. Both institutions provided 
their written consent for the study to be conducted.  The researchers transferred the collected data to 
the electronic environment and analyzed the data using Statistical Package for Social Science (15.0) 
package program. The statistical analysis of the data was conducted using counts and percentage 
calculation as well as independent samples t-test and Mann-Whitney U test.  The confidence inter-
val of the study was 95% and the significance level was p<0.05. Findings: When the scores were 
evaluated according to the schools, it was found that the high school students had a mean score of 
X =218.41±17.10, while the university students had a mean score of X =230.06±15.83, and the 
difference between these scores was statistically significant (t=4.987, p= 0.000). The total CCTDI 
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mean score was X =300.00 in those aged 19 and younger, X =266.00 in those between 20 and 24 
years of age and X =232.00 in those 25 years of age and older. There was a statistically significant 
difference between the mean scores of the students at 19 and younger and those between 20 and 24 
years of age (p=0.000). The total CCTDI mean score of the students who attended social activities 
was X =228.46 while it was X =227.88 for those who did not. The difference between these scores 
was not statistically significant (p=0.624). Undergraduate students’ mean scores were significantly 
higher than others in all sub-scales (p<0.05). It was found that high school and undergraduate students 
had low critical thinking inclinations in the sub-scales of truth-seeking, self-confidence, systematicity 
and curiosity, while their inclinations were moderate in analyticity and high in open-mindedness. 
The score of fourth year high school students in the analyticity sub-scale was significantly higher 
than that of the third year students.   Both groups obtained their highest scores in the open-min-
dedness sub-scale and the lowest score in the self-confidence sub-scale.  Results and Conclusion: 
According to the results of the study, it was found out that all students had a low inclination for 
critical thinking. Yet, the mean score of the university undergraduate students’ critical thinking level 
was significantly higher than that of the vocational health high school students. In all sub-scales, 
university undergraduate students’ mean scores were significantly higher. These results indicated 
that university education is necessary in nursing education.  Instructors should develop strategies to 
improve students’ critical thinking skills. It is also suggested that different and more extensive future 
studies should be conducted to carry out qualitative and quantitative analyses to explore the reasons 
of students’ low critical thinking levels.
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SİGARA BIRAKMA DAVRANIŞINA İLİŞKİN DEĞİŞİM AŞAMALARI: 
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THE STAGES OF CHANGE REGARDING SMOKING CESSATION 
BEHAVIOR: A CONCEPT ANALYSIS
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Öz: Bu çalışmanın amacı sigara bırakma davranışına 
ilişkin “Değişim Aşamaları” kavramını açıklamaktır. 
Bu çalışmada Walker ve Avant’ın sekiz aşamalı kavram 
analizi yöntemi kullanılmıştır. Science Direct, Web of 
Science, PubMed ve Google Scholar veri tabanları 
kullanılarak bir literatür taraması yapılmıştır. ‘Sigara 
bırakma’ veya ‘sigarayı bırakmak’ ifadeleri kullanılarak 
kavrama yapılan ek sınırlandırmalarla ‘Değişim Aşa-
maları’, ‘Değişim Aşamaları Modeli’ ve ‘Transteoretik 
Model’ terimleri taranmıştır. Kavram analizinde 26 
makale kullanılmıştır. Kavramın nitelikleri ve özel-
likleri açıklanmıştır. Sunulan olgular ayrıca kavramı 
örneklendirir ve bize tanım geliştirmeye yardımcı 
olur. Bu analiz hemşireler tarafından kavramın daha 
iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler:  Kavram Analizi, Hemşirelik, 
Değişim Aşamaları, Sigarayı Bırakma, Transteoretik 
Model

Abstract: The purpose of this study is to explain the 
concept of “Stages of Change (SOC)” regarding smoking 
cessation behavior. The eight-stage concept analysis of 
Walker and Avant was used in this study. A literature 
review was conducted using the following databases: 
Science Direct, Web of Science, PubMed, and Google 
Scholar. The terms ‘Stages of Change’, ‘Stages of 
Change Model’, and ‘Transtheoretical Model’ were 
scanned with further limitations placed on the concept 
by the use of such phrases as ‘smoking cessation’ or 
‘quit smoking’. Twenty six articles were used in the 
concept analysis. The attributes and characteristics 
of the concept were explained. The presented cases 
illustrate the concept further and help us develop a 
definition. This analysis will provide nurses with a 
better understanding of the concept.

Key Words: Concept Analysis, Nursing, Stages of 
Change, Smoking Cessation, Transtheoretical Model
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INTRODUCTION

The Transtheoretical Model, also known as the Stages 
of Change (SOC) was developed by Prochaska 
and DiClemente (1983: 390-5) to understand and 
facilitate behavioral changes. Over the last 35 years, 
the SOC has provided effective interventions to 
promote health behaviors and reduce health risks 
(Zimmerman et al, 2000:1409-16). The SOC can 
predict a person’s success or failure in achieving 
a proposed behavioral change, such as smoking 
cessation (Cahill et al., 2010:1-106).

The SOC model is the most widely known 
stage model in health psychology (Cahill et al., 
2010:1-106). The model has several advantages. 
First, it describes behavioral change as a process 
(Lach et al., 2004:88-93). Secondly, the model 
supplies important tools for both research and 
intervention development. Thirdly, its capacity 
to be measured has provided a strong foundation 
for the model (Prochaska et al., 1991:83-107). 
Fourthly, in constructing a ‘transtheoretical’ 
strategy of the model, its creators built upon the 
power of previous psychological models (Redding 
et al., 2000:180-93). Fifthly, the SOC provides a 
framework for understanding the entire process of 
change (Miller and Rollnick, 2009:215-28).The 
SOC offers a temporal dimension by describing 
change as a process involving progress through 
such stages as (Garner and Page, 2005:69-75): 
‘Precontemplation’ – not intending to take action 
within the next six months; ‘Contemplation’ – 

intending to take action in the next six months; 
‘Preparation’ – intending to take action in the 
next month; ‘Action’ – adopting the healthy be-
havior for less than six months; ‘Maintenance’ 
– maintaining the healthy behavior for at least six 
months; ‘Termination’ - individuals in termination 
are not tempted; they have 100% self-efficacy. 
In termination, change is completely integrated, 
and the temptation to revert to the unhealthy be-
havior is entirely gone (Prochaska, 2008:845-9; 
Pro-change Behavior Systems, 2015; Prochaska 
and Velicer, 1997:38-48).

The model also includes a series of independent 
variables, including Decisional Balance, Self-
efficacy, and ten Processes of Change. Processes of 
Change (POC) which explains what methods are 
used by the individual while changing behaviors, 
consists of ten processes; Consciousness Rising, 
Dramatic Relief, Environmental Reevaluation, Social 
Liberation, Self-Reevaluation, Self-Liberation, 
Helping Relationships, Counter-Conditioning, 
Reinforcement Management, and Stimulus 
Control. The first five processes are classified as 
Experiential Processes and the last five processes 
are described as Behavioral Processes. Self-efficacy 
(SE), analyses the self-confidence of the individual 
regarding how long s/he will be able to resist the 
desire to smoke; and Decisional Balance (DB), 
explains the pros and cons of change (Velicer et 
al., 1998:216-33; Redding et al., 2000:180-93; 
Velicer et al., 1990:271-83).
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made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Nurses are responsible for assisting patients 
toward improved well-being and optimal health 
(Singer, 2007:11-4). Nurses are trained to coach, 
teach, and support patients (Hayes and Kalmakis, 
2007:555-62). Nurses can use the SOC to identify 
which stage a patient is at and how best to assist 
the patient to move to the next stage of change 
(Singer, 2007:11-4).

A concept analysis is one method used to not 
only understand the attributes of the SOC as they 
have been defined in the literature but also to 
distinguish defining attributes from any irrelevant 
attributes. Concept analysis is thus beneficial in 
refining ambiguous concepts, which can become 
a precursor of theory, enhancing development of 
knowledge for research, and ultimately improving 
practice (Walker and Avant, 2011:157-79). The 
purpose of this concept analysis is to provide a 
better understanding of the SOC as it is associ-
ated with smoking cessation behavior. 

METHOD

Walker and Avant’s (2011:157-79) method 
was used for this concept analysis. A literature 
review was completed for this concept analysis 
between May 15, 2014 and July 15, 2014 using 
the following databases: Science Direct, Web of 
Science, PubMed, and Google Scholar. The search 
was not limited to any time period. The terms 
‘Stages of Change’, ‘Stages of Change Model’, 
and ‘Transtheoretical Model’ were inserted with 
further limitations placed on the concept by the 

use of such phrases as ‘smoking cessation’ or ‘quit 
smoking’. The exclusion criteria included articles 
published in any language other than English or 
Turkish, and articles that had not been published 
in scholarly journals or books. The initial search 
contained 394 citations after excluding duplicate 
citations. A primary screening consisted of review-
ing the titles and the abstracts of the articles. After 
the primary screening, 26 studies which would be 
used in this concept analysis were selected. The 
criterion used to eliminate the articles reviewed 
in the primary screening was that they were 
SOC-based smoking cessation studies.

The meaning of the SOC was explained and its 
attributes and characteristics were examined in 
this concept analysis. Sample cases illustrate the 
concept further and help us develop an opera-
tional definition. The results of this analysis will 
enhance the understanding of the SOC and its 
theoretical and practical implications for nursing 
more broadly.

FINDINGS

Identification of the Concept and Associated 
Expressions

The SOC model describes change as a process 
involving progress through stages (Garner and 
Page, 2005:69-75). These stages which form the 
main structure of the model, thus embody a tem-
poral dimension (Littell and Girvin, 2002:223-73).
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The SOC model is based on the leading theo-
ries of psychotherapy, hence the name “trans-
theoretical” (Kolundžija et al., 2011: 48-52) 
such as Consciousness Raising from Freudian 
theory, Reinforcement Management from Skinner, 
‘Helping Relationships’ from Roger’s theory, 
‘Decisional Balance’ from Janis and Mann, and 
‘Self-Efficacy’ from Bandura’s theory (Prochasca 
and Velicer, 1997). 

From the initial studies of smoking, the SOC 
concept extended its application to a broad range 
of health and mental health areas (Morales et al., 
2010:47-66). Problem behaviors associated with 
these issues are major problems for both clinical 
and public health because they are responsible for 
increased morbidity and mortality, and decreased 
quality of life (Redding et al., 2000:180-93).

Attributes

Defining attributes are a group of characteristics 
which are most frequently associated with the 
concept of interest and which allow for a broader 
insight regarding the concept (Walker and Avant, 
2011: 157-79). After a review of selected articles, 
the defining attributes of SOC have been described 
separately for each phase (Table 1).

The defining attributes of the Pre-contemplation 
stage are denial, ignorance, and demoralization. 
Pre-contemplators are often characterized as 
resistant or unmotivated (Prochaska, 2008:845-
9). They tend to avoid talking or thinking about 

smoking. They avoid information about the risk 
of smoking or the consequences of smoking. 
Pressure put on them by other people creates a 
barrier to change. Because they have failed after 
trying several times to change, they are often 
demoralized. Consequently they stay away from 
the thoughts and behaviors that would increase 
consciousness of the need to change (Velicer et 
al., 1998:216-33). 

The defining attribute of the Contemplation stage 
is ambivalence. Ambivalence is a disharmonious 
state of the mind characterized by coexisting but 
conflicting thoughts and actions about some-
thing—the “I do but I don’t” dilemma (Tomlin 
et al., 2014). Contemplators are more aware of 
the pros of changing but the cons tend to stand 
out even more. This conflict creates ambivalence 
about changing. Resolving this ambivalence is 
one way to help Contemplators progress toward 
taking action to change their behavior (Leer et 
al., 2008:688-98). Ambivalence can be likened 
to a pair of scales, with pros and cons on both 
sides of the conflict: people thus experience 
competing motivations. Adding more negative 
consequences to one side will favor not taking 
action. Yet contradiction is an important factor 
underlying change. So the first step to move to the 
Preparation stage is to experience ambivalence. 
In this conceptualization, ambivalence is not an 
obstacle to change. In fact, the ambivalence is 
what enables the change (Miller and Rolnick, 
2009:215-28). 
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Table 1. Antecedents, Attributes, and Consequences of the ‘Stages of Change’ regarding 
Smoking Cessation Behavior

Stages Antecedents Attributes Consequences

Precontemplation Experiential processes use
Pros of changing increasing

Denial
Ignorance

Progress

Contemplation Self-efficacy increasing Ambivalence Chronic 
contemplation
Progress

Preparation Cons of changing decreasing
Temptation decreasing

Experimenting  small 
changes

Regress
Progress

Action Behavioral processes use Taking action Relapse
Progress

Maintenance Behavioral processes use Maintaining new behavior 
and preventing relapse

Relapse
Termination

Termination Zero temptation
Total self-efficacy. 

Retaining new behavior No smoking

The defining attribute of the Preparation stage is to 
experiment small changes. People in Preparation 
stage take small steps, such as not smoking 
for a day, smoking five fewer cigarettes a day, 
delaying their first cigarette of the day for 30 
minutes, and lower nicotine cigarettes (Lach et 
al., 2004: 88-93).

The defining attribute of the Action stage is to take 
action. People in the Action stage try to prevent 
relapse and reinforce new behaviors (Miller and 
Rolnick, 2009:215-28). It can be said that change 
has started. However, the change is still quite 
new and the risk of relapse is high (Redding et 
al., 2000:180-93). 

The defining attributes in the Maintenance stage 
are to maintain the new behavior and prevent 
relapse. People in the Maintenance stage are less 
affected by stimuli that promote smoking and 
have increased confidence that they can maintain 
the new behavior (Miller and Rolnick, 2009:215-
28). The risk of relapse is lower in this stage, but 
measures which can be taken to prevent relapse 
should still be considered. However, the most 
successful individuals are usually those who have 
experienced relapse three or four times (Velicer 
et al., 1998:216-33).

The defining attributes in the Termination stage 
are to retain the new behavior for lifetime. The 
new behavior is an automatic habit in this stage 
(Pro-change Behavior Systems, 2015). 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül  / Ekim / Kasım / Aralık  Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 5 Yıl: 2015

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Issue Autumn Winter Issue: 5 Year: 2015

ID:111 K:166
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)

86

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 

Model Case

As defined by Walker and Avant (2011:157-79), 
a model case is an illustration of the use of the 
concept that exhibits all the defining attributes of 
the concept. A model case, as it relates to SOC 
and smoking cessation behavior, is as follows: 

Ayla was a 21-year-old female who had been 
smoking about 5-10 cigarettes per day for three 
years. She tended to smoke with friends and 
smoked whenever she could afford. She was 
involved in a smoking cessation program in which 
stage-based techniques, such as feedback, value 
clarification, relaxation, positive self-statements, 
and environmental re-engineering were used. At 
the Pre-contemplation stage, she was in denial, as 
well as unwilling to change. She did not consider 
her smoking to be problematic. Her typical com-
ments were: “I don’t smoke too much” and “My 
smoking is under control”. At the Contemplation 
stage, she started to recognize that her behavior 
was problematic, and started to consider the 
pros and cons of continuing these actions. She 
became more aware of the pros of quitting smok-
ing but was also acutely aware of the cons. This 
balance produced profound ambivalence. At the 
Preparation stage, she was experimenting with 
small changes, such as reducing the number of 
cigarettes smoked and delaying her first cigarette 
of the day for 30 minutes. At the Action stage, 
she took action and quit smoking. She said: “I 
removed things which reminded me of smoking”. 

During the Maintenance stage, she worked to 
prevent relapse and maintain successful changes 
in her daily life. She said that she had made the 
commitment not to smoke. She has retained the 
new behavior for lifetime.

Contrary Case

A contrary case, as described by Walker and 
Avant (2011:157-79), is an example that does 
not exhibit any defining attributes of the concept. 
The application of a contrary case is as follows: 

Berna was a 26-year-old female who had been 
smoking for about two years. She went to the 
family doctor complaining of dizziness. After 
the doctor examined her, he asked her whether 
she was a smoker or not. She replied that she did 
smoke. The doctor said that he could help her 
if she wanted. She said that she did not want to 
quit smoking. After the examination, the doctor 
gave her a brochure which featured self-help 
material for smoking cessation. She left the room 
and forgot to read the brochure. Unfortunately, 
she still continues to smoke.

Antecedents

Antecedents are events that must ensue prior to the 
implementation of the concept (Walker and Avant, 
2011:157-79). Some precursor factors have been 
determined in the literature to be factors related 
to successful cessation. These factors which are 
independent of the SOC model are: reduced nico-
tine dependence (Vangeli et al., 2011:2110-21), 
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older age, male gender, higher income (Hyland 
et al., 2004:363-9), greater education (Grøtvedt 
and Stavem, 2005:72-6), being married, having 
a lower level of stress (Kim, 2014:1-7), having 
a religious affiliation (Myung et al., 2012:21-7), 
concerns regarding health status (Yayla et al., 
2011: 1073), greater social support (Stewart et 
al., 2010:95-101), gens, quitting history, clini-
cal services, social pressure, price, promotion, 
policy, and cessation products (DiClemente et 
al., 2010:418-28). 

Some precursor factors that are related to smok-
ing cessation are also identified in SOC-based 
studies (Table 1). The processes of change are 
important precursor factors, since people need to 
move from stage to stage and attain the desired 
behavioral change. The Experiential Processes are 
used primarily at the early stage transitions. The 
Behavioral Processes are used primarily at the 
later stage transitions (Prochaska et al., 2013:10-5). 
The other precursor factor is Decisional Balance 
(DB), or the pros and cons of change, which re-
lates strongly and predictably to the SOC. DB is 
an excellent indicator of an individual’s readiness 
to move out of Precontemplation (Prochaska et 
al., 1994:39-46). Hall and Rossi (2008:266-74) 
found the following relationships between the 
pros, cons, and the SOC: The cons of chang-
ing outweigh the pros in the Precontemplation 
stage and the pros surpass the cons in the Action 
stage. Further, Miller and Rose (2013:1-13) 
stated that if a person is open to change, raising 

the pros would have a positive effect on stage 
movement. If a person is ambivalent to go to 
action, reducing the cons would be important 
to increase stage progress. The other factor is 
Self-Efficacy. Schwarzer (2008:1-29) states that 
Self-Efficacy is the most important predictor of 
change in behavior. Self-Efficacy is typically 
lowest at the Precontemplation stage and tends 
to increase across the stages of change (Velicer et 
al., 1998:216-33). Individual in the Termination 
stage has full Self-Efficacy and zero temptation. 
Temptation is the intensity of desires to engage 
in a behavior while in some situations such as 
emotional distress, social relations, and cravings 
(Prochaska and Velicer, 1997:38-48). 

Consequences

Consequences are situations that transpire as a 
result of the implementation of the concept, and 
may be positive or negative in nature (Walker and 
Avant, 2011:157-79). The five consequences of 
SOC are conceptualized below. The consequences 
are shown in Table 1.

The first consequence is ‘Progress’. Behavioral 
change can be thought of as occurring as a pro-
gression through a series of stages. Velicer et al. 
(1998:216-33) explained progress as “people pass 
from any stage to a later stage”, such as from 
Precontemplation to Contemplation.

The second consequence is ‘Regress’. Velicer et 
al. (1998:216-33) explained regress as “people 
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pass from any stage to an earlier stage”, such as 
from Preparation to Contemplation. Additionally, 
many individuals make unsuccessful attempts to 
change and regress back to the Precontemplation 
stage.

The third consequence is “Chronic Contemplation”. 
The deep ambivalence between the pros and cons 
of changing can cause people to get stuck in the 
Contemplation stage for long periods of time. This 
fact is often characterized as chronic contempla-
tion or behavioral procrastination (Oleen-Burkey 
et al., 2014:1-9). DiClemente et al. (1991:194) 
explained this situation as follows: 

“Contemplation is often a very paradoxical stage 
of change ... [and] ambivalence can make con-
templation a chronic [and extremely frustrating] 
condition ... Clearly, interest [in change] is not 
commitment ... Ambivalence is the archenemy 
of commitment and a prime reason for chronic 
contemplation.”

The fourth consequence is ‘Relapse’. During re-
lapse, individuals regress to an earlier stage. Some 
individuals feel embarrassed and demoralized. 
As a result, they may return to an earlier stage 
and can remain there for various periods of time. 
Approximately 15% of these individuals regress 
to the Precontemplation stage. Fortunately, most 
of them (85%) move back to the Contemplation 
stage and eventually back into Preparation and 
Action (Prochaska et al., 2013:10-5). Velicer et 
al. (1998:219) explained this situation as follows: 

“...Relapse is one form of regression, involving 
regression from Action or Maintenance to an earlier 
stage....The bad news is that relapse tends to be the 
rule when action is taken for most health behavior 
problems. The good news is that for smoking and 
exercise only about 15% of people regress all the 
way to the Pre-contemplation stage...”  

The sixth stage and fifth consequence is termination. 
Individuals in termination are not tempted; they 
have 100% self-efficacy. In termination, change 
is completely integrated, and the temptation to 
revert to the unhealthy behavior is entirely gone 
(Prochaska, 2008: 845-9). Individuals will not 
return to unhealthy habits in this stage (Prochaska 
and Velicer, 1997:38-48).

Empirical Referents

Empirical referents are “classes or categories of 
actual phenomena that by their existence or pres-
ence demonstrate the occurrence of the concept 
itself” (Walker and Avant, 2011:157-79). 

Firstly, DiClemente and Prochaska (1982:133-42) 
found it necessary to ask when changes occur, 
in order to explain the relative contributions of 
the client and intervention variables. A schema 
of stages was discovered. Three stages of change 
(Decision to Change; Active Change; Maintenance) 
were described by Prochaska (1979). Afterwards, 
these stages were able to be differentiated into 
four stages with regard to smoking cessation: 1) 
Thinking about stopping smoking; 2) Becoming 
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determined to stop; 3) Actively modifying hab-
its and/or the environment; and 4) Maintaining 
the new habit of not smoking (Prochaska and 
DiClemente, 1982:276-88). Prochaska and 
DiClemente (1983:390-5) identified four stages: 
Precontemplation, Contemplation, Action, and 
Maintenance. DiClemente et al. (1991:295-304) 
then underscored the importance of including 
Preparation as a fifth stage of change.

Recently, smokers are generally classified into one 
of these stages; Precontemplation, Contemplation, 
Preparation, Action, Maintenance, and Termination 
(Prochaska and Velicer, 1997:38-48; Herzog, 
2008: 548-55; DiClemente et al., 2010:418-28; 
Huang et al., 2013:777-82; Luh et al., 2014:301-
12; Pro-change Behavior Systems, 2015).

CONCLUSION AND 
RECOMMENDATIONS 

This concept analysis helps to understand the 
definition of SOC, the strategies that contribute 
to the implementation of the SOC in practice, 
as well as the antecedents and consequences of 
SOC, and how it should be measured. Concept 
analysis of SOC is crucial for the practice of 
nursing, education of nurses, and future nursing 
research.

The SOC concept is a useful tool for evaluating 
where the patient is on the cycle of change. The 
SOC also provides a practical way to organize 
interventions for both nurses and patients. Nurses 

can use the SOC to assess a patient’s readiness 
to change and to better support the individual to 
move through the stages of change. 

When applying the nursing process, nurses can 
benefit from the SOC to better advance patients 
into a healthy behavioral change. Nurses should 
assist precontemplators to self-explore feelings 
about the unhealthy lifestyle and reevaluate 
the pros of change. Contemplators need health 
promotion education and reinforcement of the 
benefits from nurses to facilitate change. Nurses 
can advise people in the Preparation stage thera-
peutic measures, such as reducing the number of 
cigarettes smoked, switching to low tar and lower 
nicotine cigarettes. Nurses can assist people in 
the Action stage by increasing the patient’s self-
efficacy and can continue to reinforce the pros of 
change among people in the Maintenance stage.
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POSITIVE INTENSIVE CARE

Fatma DEMİR KORKMAZ1, Filiz KABU HERGÜL2

1 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir / Türkiye
2 Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu, Denizli / Türkiye

Öz: Yoğun bakım üniteleri (YBU) yaşamı tehdit altında 
olan bireylere çok sayıda yaşam kurtarıcı teknolojik 
araç gereçlerin kullanıldığı, disiplinler arası bir ekip 
yaklaşımının zorunlu olduğu bakım merkezleridir. 
Yoğun bakım ünitesinde yaşam fonksiyonları için 
destek gereken, kendi gereksinimlerini karşılayamayan 
ve özel bakım gerektiren hastalar yatmaktadır. Yoğun 
bakım ünitelerinin ortam özellikleri hastalarda strese 
neden olabilmekte, hastalara duyusal değişiklikler, 
uykusuzluk, yer-zaman oryantasyon bozukluğu gibi 
sorunlar yaşatabilmektedir.  Hastalarda rahatsızlığa 
neden olan ortam özelliklerinin tanımlanması belirti-
len bu sorunların önlenmesi açısından önemlidir. Bu 
doğrultuda yoğun bakım ünitesi gibi özel bir birimde 
çalışan hemşirelere önemli sorumluluklar düşmektedir.  
Bu derlemede hemşirelik bakımının kritik önem taşıdığı 
yoğun bakım ünitelerinde; fiziksel çevre, duygusal 
çevre, tamamlayıcı atmosfer özellikleri ve hastalar 
üzerindeki etkileri literatür doğrultusunda tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:  Yoğun Bakım Üünitesi, Pozitif 
Yoğun Bakım, Hemşire 

Abstract: Intensive Care Units (ICU) are the care 
centers, in which many technological devices are 
used to save the lives of individuals who have a close 
brush with death and where an interdisciplinary team 
approach is compulsory. Patients who need support for 
their life functions, who are unable to meet their needs 
and need a special care are hospitalized in intensive 
care units. Environmental features of intensive care 
units may cause stress in patients and make them 
experience some problems like sensual changes, 
restlessness and the disorder of time-place orientation. 
The determination of environmental features that 
cause the disorder in patients is important in terms of 
preventing the aforementioned problems. Accordingly, 
nurses working in special units like intensive care units 
have important responsibilities. This study discusses 
the physical environment, emotional environment and 
supplementary atmosphere features and their effects 
on patients in intensive care units where the nursing 
care is very important, in line with literature.  

Key Words: Intensive Care Unit, Positive Intensive 
Care, Nurse 
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GİRİŞ

Yoğun bakım üniteleri, hastanedeki en karmaşık 
biyomedikal cihazların bulunduğu ortamlardır 
(Demir ve Dramalı, 2002:8). Yoğun bakım üni-
telerinde yatan hastalarda yaşamın tehdit altında 
olması, alışık olunmayan çevre ve kişiler, yatağa 
bağımlı olma, uyku düzeninin bozulması, aile 
bireyleri ve yakınlarını görememe, araçlara veya 
yoğun bakım ünitesine bağımlılık duygusu, sık 
tekrarlanan ağrılı girişimler, hastalık, tedavi ve 
uygulamalar hakkında yeterince bilgilendirilmeme 
gibi faktörler nedeniyle bazı semptomlar ortaya 
çıkmaktadır. Bu semptomlar arasında kaygı, kor-
ku, uykusuzluk, ajitasyon anksiyete, depresyon, 
oryantasyon bozukluğu, deliryum yer almaktadır 
(Lower et al., 2002:202; Hintistan vd., 2009:41; 
Efil vd., 2011:154). Bunun sonucunda hastada; 
sempatik stimülasyonda artış, arteriyel ve venöz 
vazokonstriksiyon, miyokardiyal uyarım (inotropik 
ve kronotropik) yanıtları, bronkokonstrüksiyon,  
hava yolu direnci artışı ve oksijen talebi artışı 
görülür (Lower et al., 2002:202). Özellikle me-
kanik ventilasyon desteğindeki yoğun bakım 
hastalarının, %70 ile %80’inde anksiyetenin 
görüldüğü belirtilmektedir (Khorshid ve Akın, 
2007: 84; Morton and Fontaine, 2005:40).

Tüm bunların yanı sıra yoğun bakım hastaları; 
duyusal yoksunluk, duyusal yüklenme, oryantas-
yon güçlüğü, uyum güçlüğü, regresyon, tedaviyi 
reddetme, yalnızlık, güçsüzlük ve bilinmezlik 
korkusu gibi depresif reaksiyonlar da yaşayabil-

mektedir (Uyar ve Korhan, 2011: 141). Yoğun 
bakım ünitesinde yatan hastalarda duyusal sorunlar 
görülebilmektedir.  Duyusal sorunlar, duyusal 
yoksunluk ve duyusal yüklenme olarak iki başlık 
altında incelenebilir. Çok sayıda ve alışık olun-
mayan tıbbi araç gereçler, sık tekrarlanan ağrılı 
uygulamalar, uzun süre yüksek gürültüye maruz 
kalma gibi duyusal girdilerin niceliğinin arttığı 
durumlarda duyusal yüklenmeden bahsedilir. 
Duyusal yoksunluk ise duyusal girdinin nitelik ve 
niceliğindeki azalma sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Konuşma, görme ve hissetme ile ilgili duyusal 
kısıtlılık, yalnız başına kalma, izolasyon ve 
hareket aktivitelerinin kısıtlanması bu duruma 
yol açan faktörlerdendir. (Arslan ve Özer, 2010: 
68-9; Yücel, 2011:175). Yukarıda belirtilen tüm 
bu olumsuz etkilerinden dolayı, yoğun bakım 
ünitesinin hastalar üzerindeki olumsuz ve travma-
tik etkilerinin ortadan kaldırılması ve böylesine 
zor bir sürecin daha olumlu hale getirilmesinde 
pozitif yoğun bakım ortamlarının oluşturulması 
önemlidir. Pozitif yoğun bakım ortamının oluş-
turulmasında; fiziksel çevre, duyusal çevre ve 
iyileştirici atmosfer önemli unsurlardandır. Yoğun 
bakım hemşirelerinin, hastaların tıbbi tedavilerini 
gerçekleştirirken çevrenin hastalar üzerindeki 
etkilerini de göz önünde bulundurması gerekmek-
tedir. Hastalarla en uzun zaman geçiren meslek 
grubu üyesi olarak hemşirelerin, yoğun bakım 
ünitelerinde olumlu ortamların yaratılmasında 
iyileşmenin hızlandırılmasında önemli rolleri  
bulunmaktadır (Rubert et al., 2006:27). Yoğun 
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bakım ünitelerinin fiziksel tasarımları konusunda 
çok sayıda literatür bulunmaktadır. Ancak pozitif 
yoğun bakım ortamlarının oluşturulması genel-
likle göz ardı edilen bir konudur. Bu nedenle 
bu makale de pozitif yoğun bakım ortamının 
oluşturulmasında fiziksel çevre, duyusal çevre 
ve iyileştirici atmosfer konuları ele alınacaktır.

FİZİKSEL ÇEVRE

Alan ve çevrenin sağlık üzerindeki olumlu etki-
leri yüzyıllar öncesinden bu yana bilinmektedir. 
Antik Yunanistan’da tapınaklar hastalar için 
tasarlanırken; doğa, müzik, sanat ve diğer teda-
vi modellerini kapsar şekilde planlanmıştır. On 
dokuzuncu yüzyılda da Florence Nightingale, 
çevreyi hastalık ve ölüme yol açan organizma 
gelişmesini ve yaşamasını etkileyen etkenler ve 
dış şartların bütünü olarak ele almıştır (Velioğlu, 
2012:121). Nighitingale yazılarında ışık, ven-
tilasyon, ısıtma, koku, gürültü gibi faktörlerin 
önemini vurgulamıştır (Schweitzer et al., 2004:71; 
Altimier, 2004:89; Biley, 1996:110; Rubert et 
al., 2006:27; Velioğlu, 2012:133). Hemşirelik 
teorisyeni ve akademisyeni Martha Rogers ise; 
Florence Nightingale’in sözlerini yineleyerek, 
“hemşireliğin maksimum sağlık potansiyeli 
gerçekleştirmesi için, insan ve çevre arasındaki 
etkileşim kalıplarının iyi bilinmesi gerektiğini 
vurgulamış, birey ve çevrenin bölünmeyen bir 
bütün olduğunu belirtmiştir (Biley, 1996:110, 
Velioğlu, 2012:443). Yoğun bakım ünitelerinde 
fiziksel çevreninin iyileştirilmesinde; gürültü, ışık, 

renk, hava kalitesi, sanat, mahremiyet, güvenlik, 
pencere, gibi faktörler önemlidir.

Yoğun bakım ünitelerinin başlıca olumsuz ortam 
özellikleri; ortamın aydınlatılma-sının çoğunlukla 
yapay olarak sağlanması, ortamdaki yüksek ya da 
düşük ses düzeyi, ortamın yabancı olması, başka 
hastalara yapılan tıbbi işlemlere tanık olunması, 
hastaların acı çektiğine ve kötüleştiğine ya da 
ölümüne tanık olunması, TV, radyo gibi araçlarının 
olmaması ve saat ya da takvim olmaması olarak 
sıralanabilir (Tuncay ve Uçar, 2010:35). Yapılan bir 
çalışmada;  yoğun bakım ünitelerindeki hastaların 
yoğun bakım ünitelerinde yatarken çevrelerinin 
farkında oldukları ve yoğun bakım ünitelerinde 
yaşadığı kötümser deneyimlerin fazla olduğu, 
belirtilmektedir (Hintistan vd., 2009:40).

Son yıllarda sağlıkla ilgili ortamlardaki tasarımlar, 
stres ve anksiyeteyi azaltmak, hasta memnuni-
yetini arttırmak amacıyla gelişmeye başlamıştır 
(Schweitzer et al., 2004:71). Hasta ile en fazla 
süre birlikte olan hemşirelerin; hastalar açısından 
rahatsızlık yaratan durumları bilmesi, bu konuda 
önlemler alması ve bakımını bu yönde planlaması 
önemlidir (Tuncay ve Uçar, 2010:35). Hastaların 
tedavi edildiği ortamlar, genellikle hastaların ihti-
yaçlarına odaklanmış olmasına rağmen personel 
ve ailelerin ihtiyaçlarının da göz ardı edilmemesi 
gerektiği belirtilmektedir (Altimier, 2004:89; Devlin 
and Arneill, 2003:671; Jonas and Chez, 2004:5).

Bu nedenle hastalarda istenilen sonuçları elde 
etmek için yoğun bakım ortamının standart ve 
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kriterlere uygun planlanması gerekir. Bu kriterler; 
gürültü, ışık, renk, çevre ve peyzaj, hava kalitesi, 
sanat, estetik ve eğlence, gizlilik, güvenlik, pen-
cere gibi unsurlarla ilişkilidir (Altimier, 2004:89; 
Devlin and Arneill, 2003:671; Jonas and Chez, 
2004:5). Böylece iyileştirici ortamların, anksiyete, 
kan basıncı, ameliyat sonrası iyileşme, analjezik 
kullanımı ve hastanede kalış süresi gibi çeşitli 
sağlık göstergelerinde yararı olduğu belirtilmek-
tedir (Dijkstra et al., 2006:167).

Çevresel Gürültü

Yoğun bakım ünitesinde; çalışan konuşmaları, tıbbi 
cihazların çalışma sesleri ve alarmları, telefonların 
zili,  kapılar ve dolapların açılış kapanışları, mal-
zeme arabaları gibi gürültü kaynakları mevcuttur 
(Schweitzer et al., 2004:74; Morton and Fontaine, 
2005:38; Altimier, 2004:90). 

Yüksek gürültü düzeyinin uyku yoksunluğuna yol 
açtığı, işitsel yapılara zarar verdiği, intrakranyal 
basıncı arttırdığı, kan basıncını arttırdığı, apne, 
bradikardi, hipoksi gibi olumsuz etkileri olabildiği  
literatürde  belirtilmektedir (Schweitzer et al., 
2004:74; Altimier, 2004: 90; Morton and Fontaine, 
2005:38). Gürültü, hastanın iyileşmesini olumsuz 
etkilemekte ve stresini arttırmaktadır (Huisman 
et al.,2012:76). 

Gürültü logaritmik ölçek kullanılarak desibel cin-
sinden ölçülür. (Morton and Fontaine, 2005:38). 
Literatürde Amerika Birleşik Devletleri’nde 
bulunan Çevre Koruma Ajansı (Environmental 

Protection Agency-EPA) tarafından, yoğun bakım 
ünitelerinde çevresel gürültünün gün boyunca 
45 desibel, gece 35 desibelden daha az olması 
gerektiği belirtilmektedir (EPA, 1981; Morton 
and Fontaine, 2005:38; Konkani and Oakley, 
2012:522; Williams et al., 2007:2681). Bedensel 
bozukluk doğuran ses yüksekliği eşiği 80 desibel 
olarak saptanmıştır. 50-55 desibelde uyku düzeni-
nin bozulacağı belirtilmektedir. Sempatik sistem 
uyarılarak nörovejatatif reaksiyonlar gelişmeye 
başlar (Velioğlu, 2012:114).

Gürültünün hastalar üzerinde olumsuz etkileri 
bulunurken; müziğin  rahatlatıcı etkisi olduğu ve 
dolayısıyla uyku kalitesini arttırdığı belirtilmektedir 
(Lower, 2002:203 Schweitzer et al., 2004:74, Gül, 
2010:34). Nazik fon, müzik ve şelale ya da akarsu 
gibi doğa seslerinin dinletilmesinin hastaların 
psikolojisi üzerinde olumlu etkisinin bulunduğu 
bildirilmektedir (Biley, 1996:114) Gürültü  ses 
emici tavan ve yer döşemelerinin kullanımı ile 
azaltılabilmektedir (Ananth, 2011:23; Lower et al., 
2002:203; Huisman, 2012:76; Devlin and Arneill, 
2003:677; Rubert et al., 2006:29). Gürültüye sebep 
olan işlerin yapılacağı bölümün ayrı olması, kulaklık 
kullanılması, malzeme seçiminin ses yapmayan 
araçlardan seçilmesi de  gürültünün azalmasına 
katkı sağlayabilen diğer unsurlar arasında sayı-
labilir (Rubert et al., 2006:29). Bunlarla birlikte 
ses alarmlı monitörler yerine ışık alarmlı moni-
törlerin kullanılması, yüksek sesle konuşmaların 
önlenmesi, tıbbi araç gereçleri hareket ettirirken 
dikkat edilmesi, eşyaların yerlerinin olabildiğince 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül  / Ekim / Kasım / Aralık  Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 5 Yıl: 2015

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Issue Autumn Winter Issue: 5 Year: 2015

ID:25 K:55
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)

98

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 

değiştirilmemesi, okyanus dalgaları ve yağmur 
gibi doğa seslerinin kullanılması (beyaz gürültü), 
telefonların ses düzeyinin azaltılması gibi basit 
önlemlerle de gürültü nedeniyle oluşabilecek 
rahatsızlıkların azaltılabileceği belirtilmektedir 
(Lower et al., 2002:203; Kaçmaz, 2002:79; Devlin 
and Arneill, 2003:677; Rubert et al., 2009:29; 
Yücel, 2011:176; )

Işık

Işığın, ses gibi insan bedeni ve zihni üzerinde 
olumlu ve olumsuz etkileri bulunmaktadır (Ru-
bert et al., 2006:29). Işığın melatonin üretimini 
düzenleyen, biyokimyasal ve hormonal vücut 
ritimlerini etkileyen bir etkisi vardır (Schweitzer 
et al., 2004:75; Rubert et al., 2006:30). 

Hastalar için ışığın yoğunluğu ve maruz kalma 
süresi önemlidir. Yapay ışık görsel yorgunlu-
ğa ve baş ağrısına neden olabilir. Doğal ışık 
protein metabolizmasını etkileyerek iyileşmeyi 
arttırmakta, beyaz kan hücreleri üretimini sti-
müle etmekte, yorgunluğu azaltmakta, endorfin 
salınımını arttırmakta, kan basıncını azaltmakta 
ve emosyonel olarak iyilik halini arttırmaktadır 
(Altimier, 2004: 90).

Tüm bunların yanı sıra doğal ışık eksikliği hastalar 
ve personelde bilişsel bozukluklara neden olduğu 
belirtilmekte ve güneş ışığına maruz kalmanın 
pozitif etkileri olduğu vurgulanmaktadır (Altimier, 
2004:90; Dıjkstra et al., 2006:173). Yoğun bakım 
ünitelerinde yapay aydınlatma yöntemi olarak kul-

lanılan floresanın, görsel yorgunluk ve baş ağrısı 
yapabildiği belirtilmekte  ve  “düşmanca ışık” 
olarak tanımlanmaktadır (Rubert et al., 2006:30; 
Morton and Fontaine, 2005:39; Alameddine et 
al., 2009:244). Ayrıca ışığın çevreye cam, parlak 
metal, ayna ve emaye gibi yüzeylerde yansıması 
rahatsızlık yaratabileceğinden dikkat edilmesi 
gerekmektedir (Morton and Fontaine, 2005:39).

Yoğun bakım ortamında, aydınlatma seçenekle-
rinin olması gerektiği bazı çalışmalarda ortaya 
konulmuştur. Bu seçenekler bakım özelliklerine 
göre seçilmeli, rahatlatıcı aydınlatma ve gece 
aydınlatma seçenekleri gibi  konumu ve şiddeti 
ayarlanabilir olmalıdır (Rubert et al., 2006:30). 
Bu alternatifler rutin hemşirelik işlemleri ve 
kayıt için yeterli olmalıdır. Tüm bölümlerde ışık 
30 fc’yi geçmemelidir. Gece aydınlatması kısa 
süreler 19 fc’ye çıkabilmekle birlikte, 6.5 fc’yi 
aşmaması gerektiği belirtilmektedir (Demir ve 
Dramalı, 2002:13).

Renk

Renkler, duyguları ve fizyolojik yanıtları etkilemek-
tedir (Block et al., 2004:163;  Altimier, 2004:90). 
Vücudun tepki ve kortikal aktivasyonunun, oto-
nomik sinir sistemi ve hormon aktivasyonunun 
renklerden etkilendiği bildirilmektedir. Renklerin 
huzur ve ajitasyon gibi duygusal tepkileri etki-
lediği, stresi arttırabildiği veya hafifletebildiği, 
kişide neşe, gerginlik veya dinginlik yaratabildiği 
ortaya konulmuştur (Rubert et al., 2006:30). 
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Görsel çevrenin iyileşme oranlarını %10 arttırdığı 
belirtilmektedir (Dalke et al., 2006: 344). 

Yoğun bakım ünitelerinin tasarımında renklerin 
kullanımı ile ilgili bilinmesi gereken birtakım 
durumlar vardır. Örneğin kırmızı anksiyeteyi 
arttırmakta (Block et al., 2004:163) kan basıncını, 
solunum ve kalp hızlarını arttırarak heyecana 
yol açmaktadır (Biley, 1996:114). Gri rengin 
depresyona, sarı-yeşil rengin ise bulantıya neden 
olabildiği bildirilmektedir (Block et al., 2004:163). 
Bunların yanı sıra olumlu özellik olarak sarı 
rengin rahatlık hissi yarattığı, depresyon ve ger-
ginliği azalttığı; yeşil rengin ise denge ve uyumu 
temsil ettiği ve iyileşmeye katkı sağladığı ortaya 
konulmaktadır (Biley, 1996:114). Siyah renk ilkel 
karanlık, olumsuzluk gibi hisler uyandırdığından 
tercih edilmemektedir (Biley, 1996:114). Pembe 
evrensel şifa rengidir. Dinlendirici ve sakinleştirici 
yanı vardır. Mavi düşük kan basıncında etkilidir 
ve genellikle huzur vericidir, hiperaktiviteyi azal-
tabilir (Biley, 1996:114). Yapılan bir çalışmada; 
soğuk renklerin (yeşil, mavi gibi)  kullanılma-
sının uykuyu arttırdığı ve rahatlama sağladığı, 
sıcak renklerin ise (kırmızı, turuncu, sarı gibi) ; 
fiziksel ve sosyal aktiviteyi arttırdığı bulunmuştur. 
Nötr renklerin ise (gri ya da bej) dikkati azalttığı 
söylenmektedir (Dalke et al., 2006:346).

Hava Kalitesi

Kokunun duyular yoluyla fizyolojik tepkiler ve 
duygular uyandırdığı, bellek veya reaksiyonu 
tetikleyebildiği, bilinçaltı tepkileri ve eylemleri 

uyardığı vurgulanmaktadır (Rubert et al., 2006:31). 
Koku, dinginlik yaratabileceği gibi kaygıyı da 
arttırabilmektedir (Dijkstra et al.,   2006:175). 
Hastane kokusunun bireyde anksiyeteye,  kalp ve 
solunum hızında artışa neden olabildiği belirtil-
mektedir. Ayrıca hastaların kan, kusmuk, dışkı ve 
enfeksiyonların kokusundan rahatsız olabileceği 
unutulmamalıdır (Rubert et al., 2006:32).

Yoğun bakım ünitelerinin tek kişilik odalar 
halinde planlanması hastaların kötü kokulardan 
etkilenmemesi için yararlıdır. Bununla birlikte bazı 
çalışmalar, yoğun bakım ünitelerinde hoş kokular 
(vanilya, lavanta, ve nane gibi) kullanılabileceğini 
vurgulamaktadır (Rubert et al., 2006:34).

Sanat, Estetik ve Eğlence

Yoğun bakım ünitelerinde uygun terapötik sanat 
eserlerinin kullanılması pozitif düşüncelere yol 
açmakta ve iyilik halini arttırmaktadır. Birçok 
hastanelerin koridorlarında ve girişlerinde sanat 
eseri bulunmakta, ancak hastaların odalarına bu 
eserler ya hiç asılmamakta ya da gelişi güzel 
yerleştirilmektedir. (Rubert et al., 2006:33). 
Literatürde doğa manzaralı, kahkaha atan ya da 
gülen (mutlu) insan yüzleri gibi figürleri içeren 
resimlerin kullanımının hastalara olumlu katkılar 
sağladığı vurgulanmaktadır (Schweitzer et al., 
2004:76; Huisman et al., 2012:75; Devlin and 
Arneill, 2003:682; Biley, 1996:113; Rubert et 
al., 2006:34).  Doğa görüntülerinin kullanımının  
hastalarda anksiyeteyi azalttığı, daha az ağrı 
kesici ilaç kullanımını sağladığı ve ruh halinde 
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olumlu değişikler meydana getirdiği belirtilmek-
tedir (Schweitzer et al., 2004:76). İki-üç boyutlu 
görseller ile birlikte bir pencere görüntüsünün 
de hastanın iyilik haline katkı sağladığı ifade 
edilmektedir (Biley, 1996:113).

Mahremiyet

Yoğun bakım ünitesinde yakını olan bireyler 
mahremiyet konusunda hassas davranılmasını 
istemektedir (Altimier, 2004:90). Yapılan bir 
çalışmada; tek kişilik odaların “iyileştirilmiş 
çevre” (healing environment) sürecini olumlu 
etkilediği ve aileler için gizliliğe, bağımsızlığa katkı 
sağladığı bulunmuştur (Glind et al., 2007:156).  
Hasta mahremiyetinin korunması hemşirenin 
sorumluluklarından biridir (Kutlu, 2007:37). Bir 
başka önemli konu ise; yoğun bakım ünitelerinde 
hayatını kaybeden biri varsa, diğer hastaların 
bu durumu görmemesi ve durumdan haberdar 
olmaması için gereken önlemlerin alınmasıdır 
(Terzi ve Kaya, 2011: 23).

Güvenlik

Çevre düzenlemesinin hastaların güvenliği için 
önemli olduğu belirtilmektedir. Örneğin tek 
kişilik odaların enfeksiyon oranlarını, kapıların 
genişletilmesinin hasta düşmelerini azalttığı (ça-
lışanların hastanın yanında duracak mesafesinin 
varlığı) belirtilmiştir (Huisman et al., 2012:74).

Yoğun bakım ünitelerinde aydınlatma seviyesinin, 
çalışan hataları ile ilişkili olduğu dolayısıyla hasta 
güvenliğini etkilediği belirtilmektedir (Huisman 

vd., 2012:74). Bununla birlikte modüler (ayrı odalar 
halinde)  yoğun bakım ünitelerinde daha az ilaç 
hataları olduğu ortaya konulmuştur (Schweitzer 
et al., 2004:73).

Pencere

Hastanede yatan hastalar üzerinde yapılan ça-
lışmalarda; pencere bulunmayan yoğun bakım 
ünitelerinde anksiyete, depresyon ve deliryumun 
yüksek oranlarda görüldüğü vurgulanmıştır. 
(Devlin  and Arneill, 2003:680; Schweitzer et 
al., 2004:76; Huisman et al., 2012:75).

Günümüzde sağlık sistemleri içinde sanat ve doğayı 
kullanmak için yenilikçi girişimler başlatılmıştır. 
Simüle doğa resimleri, elektronik pencerenin 
kullanıldığı tasarımlar ve gece gündüzün geçişini 
hissettiren aydınlatmalar bunlara örnek olarak 
verilebilir (Devlin and Arneill, 2003:681). Duvar 
veya pencerelerin üzerine güzel manzaralı resim 
yerleştirme bu amaçla yoğun bakım ünitelerinde 
önerilen uygulamalardandır (Biley, 1996:112).

DUYUSAL ÇEVRE

Yoğun bakım üniteleri hastaların ve hastalıkların 
nitelikleri, tedavi yöntemleri, ünitenin fiziksel gö-
rünümü ve duyusal çevresi açısından hastanenin 
diğer alanlarından farklıdır (Kaçmaz, 2002:75). 
Yaşamın tehdit altında olması, alışık olunmayan 
çevre ve kişiler, hareket kısıtlılığı,  yatağa bağımlı 
olma, uyku düzeninin bozulması, yakınları ve 
aileleri görememe, araçlara veya yoğun bakım 
ünitesine bağımlılık duygusu, sık tekrarlanan 
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ağrılı girişimler, hastalık, tedavi ve uygulamalar 
hakkında yeterince bilgilendirilmeme gibi faktör-
lerin birçok psikolojik semptoma neden olduğu 
bilinmektedir (Kaçmaz, 2002:75-6).

Etkili iletişimin önemi de unutulmamalıdır.  
Olumsuz iletişim ya da şefkatsiz davranışların 
hastalarda üzüntü, anksiyete ya da depresyonu 
arttırabileceği belirtilmektedir (Zengin, 2010:65). 
Yoğun bakım ünitelerinde duyusal çevreninin 
iyileştirilmesinde; ziyaret, manevi bakım, duyu-
sal yoksunluk gibi faktörler önemlidir. Bunlara 
aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Ziyaret

Yoğun bakım ünitelerinde aile merkezli bakımın 
sağlanması önemlidir. Burada temel dayanak,  
hastaların büyük bir bütünün parçası olmasıdır. 
Bu tür bakım işbirlikçi bir yaklaşım gerektirir 
(Eriksson and Bergbom, 2007:25). Sosyal destek 
aile ve arkadaşlar tarafından sağlanan iyileşmeye 
katkı sağlayabilecek desteği içerir. Kritik hasta 
için aile ziyaretinin serbestleştirilmesi bütüncül 
yaklaşımın gereğidir (Rubert et al., 2006:32). 
Bütüncül sağlık yaklaşımında bireyin fiziksel, 
mental, ruhsal, sosyo-kültürel bir varlık olduğu 
ve daima çevresiyle etkileşim içerisinde oldu-
ğu kabul edilmektedir (Taşdemir ve Özşaker, 
2007:28).Yoğun bakım ünitelerinde aileler has-
talarının yakınında olmak isteyebilir. Tasarımlar, 
bu yakınlığa izin verecek şekilde planlanmalıdır 
(Schweitzer et al., 2004:73). Yapılan çalışmalarda 
aile üyesinin/üyelerinin ziyaretinin hasta üzerine 

olumlu sonuçları olduğu belirtilmektedir. Sevdiği 
bir kişi ile birlikte olmanın, hastaya umut ve güç 
verdiği, (Taşdemir ve Özşaker, 2007:29; Eriks-
son and Bergbom, 2007:21 ) hastanın hayata 
bağlanmasına ve hastalık ile mücadele etmesine 
yardımcı olduğu bilinmektedir (Taşdemir ve 
Özşaker, 2007:29; Özgürsoy ve Akyol, 2008:36). 
Bununla birlikte esnek ziyaret saatlerinin aile 
üyesi ve sağlık çalışanları arasında güvenli ilişki 
kurulmasını kolaylaştırabileceği vurgulanmaktadır 
(Özgürsoy ve Akyol, 2008:36).

Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin 
sorumluluğu, hastalara bakım vermenin yanı sıra 
hasta ailelerinin gereksinimlerini karşılamayı da 
içermektedir (Taşdemir ve Özşaker, 2007:28). 
Hemşire, aile üyeleriyle açık, anlaşılır bir dille 
konuşarak, onların sorularını yanıtlamak için 
yeterli zaman ayırmalı ve onlara yeterli ilgi gös-
tererek iletişim engellerini azaltmaya çalışmalıdır 
(Mollaoğlu, 2001:37). Hemşirelerin aile üyelerinin 
gereksinimlerini tanılamak ve gereksinimleri 
karşılamak için girişimde bulunmalarının yoğun 
bakım ünitelerinde yatan hastaların prognozu 
üzerinde pozitif etki yaratabileceği bildirilmektedir 
(Özgürsoy ve Akyol, 2008:36). 

Hasta ziyaretinin yönetilmesinde, ailenin destek-
lenmesinde ve bilgilendirilmesinde anahtar rol 
hasta ile en fazla etkileşimde bulunan hemşirelere 
düşmektedir (Karabacak vd., 2012:19; Dedeli ve 
Akyol, 2008:31; Taşdemir ve Özşaker, 2007:30). 
Bilinci kapalı bireylerin ailelerine, hastalarının işitme 
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ve onları anlayabilme olasılığı olduğu açıklanmalı, 
hasta ile konuşmaları desteklenmeli ve hastaya 
dokunması konusunda cesaretlendirilmelidir. Bu 
yaklaşımın, hem hasta hem de aile açısından ya-
rarlı olduğu belirtilmektedir (Kaçmaz, 2002:80). 
Bununla beraber hasta yakınlarının; yoğun bakım 
ünitesi, hastanın durumu, kullanılan araç-gereçler, 
yoğun bakım rutinleri hakkında bilgilendirilmesi 
ve bu durumla başa çıkma yöntemleri hakkında 
desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca hasta ya-
kınının gözlem yapması ve hastasının bakımına 
katılması sağlanmalıdır (Kutlu, 2007:37).

Manevi Bakım

Yoğun bakım ünitelerinde hasta bireyin aile üyeleri 
ve arkadaşları ile birlikte olamaması, alışkan-
lıklarını sürdürememesi yalnızlık ve izolasyon 
duygularının gelişmesine neden olabilmektedir. 
Benzer şekilde sevdiği bireyi kaybetme korkusu, 
ekonomik kaygılar, rol değişiklikleri ve diğer aile 
üyelerinden ayrılmanın aile üyelerinde strese ve 
kaygıya neden olabileceği ortaya konulmaktadır 
(Ören, 2011:30). Bu nedenle yoğun bakım ünite-
lerinde hastaların sadece fiziksel gereksinimlerinin 
karşılanması değil, aynı zamanda hasta ve ailesinin 
psikososyal ve ruhsal gereksinimlerinin da karşı-
lanması hedeflenmelidir (Wall et al., 2007:1089; 
Williams, W., 2007:15). Manevi bakım; hastanın 
elini tutmak, onu dinlemek, dua etmesine olanak 
sağlamak, masaj, dokunma, müzik, meditasyon 
gibi aktiviteleri içermektedir (Timmins and Kelly, 
2008:125). Bazıları için maneviyat dini uygu-

lamaları içerirken, diğerleri için doğa, müzik, 
aile veya çevreyi içermektedir (Puchalski and 
Mcskimming, 2006:30). Ülkemizde yapılan bir 
çalışmada yoğun bakım ünitesi hemşirelerinin 
manevi bakım uygulamalarında yetersiz olduğu 
bulunmuştur (Turan ve Karamanoğlu, 2012:70). 
Diğer çalışmalarda ise; yoğun bakım ünitelerinde 
yatan hastaların ailelerinin sadece üçte ikisinin 
manevi bakım memnuniyeti ile ilgili olumlu 
görüş bildirdiği (Wall et al., 2007:1084) ve 
hastalar için manevi bakımın son dönemlerde 
ivme kazandığı ortaya konulmuştur (Timmins 
and Kelly, 2008:130).

Duyusal yoksunluk

Duyusal yoksunluk, belli bir kalıba bağlı olmak-
sızın uyaranın çeşitliliği ve yoğunluğunda ortaya 
çıkan mutlak azalmadır (Kutlu ve Yıldırım, 
2001:83). Kişi, uyarandan yoksun bırakıldığın-
da iç dünyasına ait uyaranları dış uyaranlardan, 
yani gerçeklikten ayırt edememekte ve gerçeklik 
duygusunu yitirebilmektedir (Kaçmaz, 2002:76).

Yoğun bakım ünitelerinde, hastanın alışık olduğu 
çevreden ve insanlardan ayrılması, yabancı uyaran-
lara maruz kalması, azalmış ve değişmeyen uyarı 
biçimi, duyu organlarında işlev kaybı, duyuların 
yeterli kalitede olmaması, çalışan ve ziyaretçilerin 
hastayla iletişim kurmaması, hastane politikaları 
nedeniyle ziyaretçi azlığı veya yokluğu, hasta 
odasının kliniğin merkez alanına uzak olması gibi 
faktörlerin duyusal yoksunluğa yol açtığı belir-
tilmiştir (Kutlu, 2007:39). Ayrıca sürekli gürültü, 
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ışık, teknik terimler kullanılmasının da uyaran 
yoksunluğuna yol açtığı vurgulanmaktadır (Dedeli 
ve Akyol, 2008:29). Yoğun bakım ünitesinde 5-7 
günden fazla tedavi gören hastalarda %20-30 
sıklıkla duyusal yoksunluk geliştiği belirtilmek-
te (Yücel, 2011:175) ve terapötik dokunmanın 
duyusal yoksunluğu önlemede önemli olduğu 
vurgulanmaktadır (Kutlu ve Yıldırım, 2001:83).

Sözsüz iletişimin bir şekli olan dokunma, sağlık 
elemanlarının hasta ile etkileşimine yardımcı 
olmaktadır. Hastalara dokunma yoluyla yakınlık, 
ilgi, güven, cesaret, empati, saygı, destek, anla-
yış, kabul etme, yardıma isteklilik gibi mesajlar 
iletilir (Kaçmaz, 2002:80; Kutlu, 2007:38). Et-
kili dokunma güçlü bir terapötik müdahaledir. 
Dokunmanın mental, fiziksel gelişim için temel 
gereksinimlerden biri olduğu ve diğer duyular 
aracılığı ile algılanan gerçekleri doğrulama, 
algılama, kavrama yetenekleri üzerinde pozitif 
bir etkiye sahip olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca 
dokunmanın solunum, nabız ve kan basıncında 
değişimlere neden olma,  yalnızlık, ümitsizlik 
duygularını azaltma, ameliyat öncesi dönemde 
hastaların sakinleştiricilere olan gereksinimini 
azaltma gibi etkilerinin olduğu belirtilmektedir 
(Mollaoğlu, 2001:35; Kutlu, 2007:38). Bununla 
beraber stres, anksiyete ve ağrının azaltılması, 
kanserde semptom kontrolü, immun sistemin 
desteklenmesi, kardiyovasküler hastalıklar, yaş-
lılıkta mental sorunlar ve uyku sorunlarının kont-
rolünde tedavi edici dokunma kullanılmaktadır 
(Gül, 2010:34).

Yapılan araştırmalar uyaranlara yanıt vermeyen 
hastaların bile, çevresinde konuşulanları işitebil-
diğini ortaya koymaktadır (Kaçmaz, 2002:79; 
Kutlu, 2007:37). Bu nedenle “bilinçsiz hasta 
yoktur” varsayımının benimsenmesi ve hastaya 
ismiyle hitap edilmesi, basit ve somut terimler, 
kısa ve net cümleler kullanılarak sözel iletişim 
kurulması önerilmektedir. Hastaya rutinler, ba-
kım, tedavi hakkında güvenilir bilgiler verilmesi 
ve yapılacak her işlemin açıklanması gerektiği 
belirtilmektedir (Kaçmaz, 2002:79).

İYİLEŞTİRİCİ ORTAM

Yoğun bakım ünitelerinde stresin azaltılmasında, 
farmakolojik girişimlerle birlikte farmakolojik 
olmayan uygulamalar da kullanılmaktadır (Uyar 
ve Korhan, 2011:139). Stresin azaltılmasında 
yaygın kullanılan farmakolojik seçeneklerin 
hastanın uyanıklık ve biliş seviyesini azaltması 
gibi yan etkilerinin olabileceği belirtilmektedir. 
Bu nedenle  müzik, relaksasyon, yoga, aktif 
dinlenme ve aromaterapi gibi yöntemler stres 
ve anksiyetenin giderilmesinde tamamlayıcı 
tedavi yöntemler olarak  kullanılabilir (Uçan, 
2006:17;   Smith et al., 2009:19; Gül, 2010:32; 
Ananth, 2011:22). Bu yöntemler aşağıda kısaca 
açıklanmıştır.

Terapötik Sesler / Müzik Terapisi

Müzik terapi, yoğun bakım hastalarında stres 
ve anksiyeteyi azaltmak için kullanılan farma-
kolojik olmayan tedavi yöntemidir (Morton and 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül  / Ekim / Kasım / Aralık  Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 5 Yıl: 2015

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Issue Autumn Winter Issue: 5 Year: 2015

ID:25 K:55
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)

104

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 

Fontaine, 2005:43).  Müzik tedavisi duygusal, 
fizyolojik ve ruhsal olarak sağlığın ve iyiliğin 
yeniden kazanılması ve sürdürülmesi için müzik 
ve müzikal enstrümanların kullanılması olarak 
tanımlanmaktadır (Gül, 2010:33). Araştırmacılar 
müziğin etkilerini iki açıdan ele almışlardır. İlk 
olarak müziğin dinleyicinin uyanıklığını en üst 
seviyede tuttuğunu, daha sonra ise akıl, vücut 
ve ruh arasında bir denge oluşturduğunu ifade 
etmişlerdir (Uçan ve Ovayolu, 2006:17). Bununla 
birlikte müzik, hastane ortamındaki istenmeyen 
sesleri filtre etmeninde bir yoludur ve böylece 
dinlenme ve uyuma sağlanabilir (Gül, 2010:34).

Eski Yunan tanrısı Heros Asklepios hekimlik 
tanrılığına yükselince M.Ö.4.yüzyılda Bergama’da 
sağlık koruma yurdu kurmuştur. Burada fizyoterapi 
ve müzik terapinin bugün halen kullanılan çeşitli 
tedavi yöntemlerini uygulamıştır (Ak, 2006:28; 
Gün ve Şahinoğlu, 2011:2). Hastanın kültürel 
yapısına, dini inançlarına, yaşına, hastalığına 
uygun olarak seçilen müziklerin ya da ziyarete 
gelemeyen bir yakınının sesinin kasetten dinle-
tilmesi önerilmektedir (Rubert et al., 2006:33; 
Kaçmaz, 2002:80). 

Bu doğrultuda, yoğun bakım hastalarında müzik 
terapi uygulamanın hastanın duygularında olumlu 
değişiklere yol açtığı, tedaviye aktif katılım sağladığı, 
konforunu arttırdığı, ağrı ve anksiyeteyi azaltıp 
gevşemeye yol açtığı belirtilmektedir. Yan etkisi 
ve riski olmayan,  kolay uygulanabilir ve bakım 
maliyeti düşük olan müzik terapi hasta bakımına 

dahil edilebilir (Kaçmaz, 2002:80; Khorshid ve 
Akın, 2007:87; Uyar ve Korhan, 2011:144). 
Yapılan bir çalışmada müziğin yoğun bakım 
hastalarının kan basıncı, kalp hızı, ortalama arter 
basıncı gibi verilerine olumlu katkı sağladığı ve 
duygusal yönden hastayı rahatlattığı bulunmuştur 
(Devlin and Arneill, 2003:679). Yapılan bir baş-
ka çalışmada; müziğin yoğun bakım ünitesinde 
yatan hastaların ağrı algısını önemli ölçüde (% 
27 oranında)  azalttığı bulunmuştur (Chiasson 
et al., 2013:5). Bununla birlikte müzik terapinin 
aynı zamanda mekanik ventilasyon gerektiren 
hastalarda; fizyolojik gevşeme sağladığı, kaygıyı 
azalttığı, ruh halini iyileştirdiği için tercih edildiği 
belirtilmektedir (Lower et al., 2002:203).    

İnvaziv olmayan hemşirelik müdahalelerinden 
geleneksel müzik terapiye tamamlayıcı olarak, 
terapötik armoniler de kullanılır. Özellikle doğal 
kuş, su, yağmur, dalga sesi gibi yumuşak sesler 
klasik müzik ile entegre kullanılabilir. Yatıştırıcı ve 
sakin bir müzik kullanılması istenilen anksiyolitik 
sonuçları doğurabilir (Rubert et al., 2006:33).

Aromaterapi 

Aromaterapi bitkisel öz yağlarla yapılan tamamla-
yıcı tedavi yöntemidir (Arslan ve  Özer, 2010:73; 
Block et al., 2004:163). Hoş kokuların ve uçucu 
yağların stres belirtilerini hafifletmek ve hatta 
zor yaralar ve diyabetik ülser iyileşmesine katkı 
sağlamak için kullanıldığı ortaya konulmaktadır 
(Rubert et al., 2006:34).  Bitkisel yağlar solunum, 
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deri ve ağız yoluyla uygulanmaktadır (Arslan ve 
Özer, 2010:73).

Her uçucu yağın ayrı bir kokusu ve kimyası 
olduğundan yağlar farklı fizyolojik ve psikolojik 
tepkilere sahiptir (Rubert et al., 2006:34). Lavanta, 
nane, papatya, okaliptus, limon, kekik, sardunya, 
bergamot, gül gibi birçok yağların aromaterapide 
sıklıkla kullanıldığı belirtilmektedir (Gül, 2010: 
33). Yaygın olarak kullanılan lavanta yağının, 
sedatif etkisi olduğu ve aynı zamanda bütün 
esansiyel yağlar içinde en az toksik ve alerjik 
özellik gösterdiği ileri sürülmektedir (Arslan ve 
Özer, 2010:73).

Geleneksel hemşirelik uygulamaları arasında yer 
alan aromaterapinin,  klinik entegrasyonunun zor 
olması ve etkinliğini gösteren çalışmaların az 
olması nedeniyle kullanımı sınırlıdır. Aromaterapi 
kullanımının kontakt dermatit, selülit, stomatit, 
baş ağrısı, kulak çınlaması, baş dönmesi, bulan-
tı gibi yan etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle 
aromaterapinin, atopik deri ya da hassas cilde 
sahip hastalarda dikkatli uygulanması ve birey-
selleştirilmiş olması gerektiği vurgulanmaktadır 
(Rubert et al., 2006:34).

SONUÇ

Yoğun bakım ünitelerinin başarısı hastaların 
sadece hayatta kalması ile değil, aynı zamanda 
fiziksel ve psikolojik olarak maruz kalacakları 
ağrı ve anksiyetenin en az düzeyde tutulması ile 

değerlendirilmektedir (Uyar ve Korhan, 2011:144; 
Khorshid ve Akın, 2007:87). Pozitif yoğun bakım 
ortamının oluşturulması genellikle maliyeti yük-
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

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

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

HOUSES 

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

EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Intensive care units differ from the rest of hospitals in terms of the 
characteristics of patients and diseases, treatment methods, physical appearance and sensory setting 
of the unit (Kaçmaz, 2002:75). Several symptoms arise in patients staying in intensive care units 
due to such factors as life-threatening situations, unfamiliar setting and people, living bedridden, 
suffering from sleep disorder, and being unable to see family members and relatives, dependence 
feeling to devices or intensive care units, constantly recurring painful operations, not being infor-
med well enough about the disease, treatment and operations. Anxiety, fear, insomnia, agitation, 
depression, disturbed orientation and delirium are some of these symptoms (Lower et al., 2002:202; 
Hintistan et al., 2009:41 Efil et al., 2011:154). As a result of this, increased sympathetic stimulation, 
arterial and venous vasoconstriction, myocardial stimulation (inotropic and chronotropic) responses, 
bronchoconstriction, increased airway resistance and increased oxygen demand are observed in the 
patient (Lower et al., 2002:202). Health care settings have recently started to be designed to reduce 
the stress and anxiety to improve patient satisfaction (Schweitzer et al., 2004:71). It is important 
that nurses, who spend the longest time with patients, should be aware of the situations causing dis-
turbance for the patients, and take necessary precautions and care in this regard (Tuncay and Uçar, 
2010:35). Intensive care setting should be planned in accordance with the standards and criteria to 
acquire the desired results for patients. These criteria are related to noise, light, color, environment 
and landscape, air quality, art, aesthetics, privacy, security and windows (Altimier, 2004:89; Devlin 
and Arneill, 2003:671; Jonas and Chez, 2004:5). On the other hand, factors such as visiting, moral 
care and sensory deprivation are important to improve the sensory setting of intensive care units. 
Further to this, non-pharmacological operations such as music and aromatherapy can be applied 
in addition to the pharmacological operations to reduce the stress occurring at intensive care units 
(Uçan, 2006:17;   Smith et al., 2009:19; Gül, 2010:32; Ananth, 2011:22). Aim: It is important that 
well-equipped intensive care settings should be established to remove the traumatic effects of the 
unfavorable setting conditions of intensive care units and thus to transform such a difficult process into 
something more favorable. Physical environment, sensory environment and rehabilitative atmosphere 
are among the most important elements in creation of the favorable intensive care setting. Nurses 
shoulder significant roles in creation of favorable settings in intensive care units and in acceleration 
of rehabilitation (Rubert et al., 2006:27). Intensive care nurses should take into consideration the 
effect of the setting on the patient when applying the medical treatments. There is a large literature 
on the physical design of the intensive care units. Nevertheless, establishing favorable intensive care 
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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
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units is generally neglected. Thus, this article focuses on physical environment, sensory environment 
and rehabilitative atmosphere issues in establishing favorable intensive care settings. Results: The 
success of intensive care units is evaluated not only by the survival of patients but also minimizing 
the pain and anxiety they would be exposed physiologically and psychologically (Uyar and Korhan, 
2011:144; Khorshid and Akın, 2007:87). In this regard, environmental noise of the intensive care 
units should be kept below 45 decibels during the day and 35 decibels during the night (EPA, 1981; 
Morton and Fontaine, 2005:38; Konkani and Oakley, 2012:522; Williams et al., 2007:2681). Light 
has both positive and negative effects on the body and mind of a person like the sound (Rubert et 
al., 2006:29). Therefore, natural light should be preferred in intensive care units whenever possible 
(Altimier, 2004: 90). It should be taken into consideration that colors affect emotions and physiolo-
gical responses in intensive care units and color selection should be carried out accordingly (Block 
et al., 2004:163;  Altimier, 2004:90). Air quality should be carefully considered in these units and 
it should be remembered that patients might be disturbed by the smell of blood, vomit, stool and 
infections (Rubert et al., 2006:32). In addition to these elements, it should be taken into account 
that decorating intensive care units with proper therapeutic art works results in positive thinking 
and improves well-being (Rubert et al., 2006:33). The security and privacy of the patients should 
be taken into consideration when planning the setting of intensive care units (Altimier, 2004:90; 
Huisman et al., 2012:74). Design should be planned to ensure patient-family intimacy (Schweitzer 
et al., 2004:73). The aim of the intensive care units should not only be the satisfaction of physical 
needs of the patients, but also the psychosocial and psychological needs of the patients and their 
families (Wall et al., 2007:1089; Williams, W., 2007:15). The approach should be that “There is no 
unconscious patient”, the patient should be addressed by his/her name, verbal communication should 
be established by simple and concrete terms and short and clear sentences. The patient should be 
provided with reliable information about the routines, care and treatment and each operation should 
be explained (Kaçmaz, 2002:79). Musical therapy, which does not have any side effects or risks, can 
be applied with ease and bears low care cost, can be included in the care of the patient (Kaçmaz, 
2002:80; Khorshid and Akın, 2007:87; Uyar and Korhan, 2011:144). Particularly soft sounds such 
as natural bird, water, rain, wave sounds can be used in combination with classical music (Rubert et 
al., 2006:33). Conclusion: To conclude, nurses are the key figures to establish favorable intensive 
care units. The most important aspects that should be remembered for the establishing favorable 
intensive care setting are listed below:  
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•	 Family should be included in the care process. 

•	 Clock and calendar should be visible to all patients.

•	 Privacy of the patients should be considered carefully.

•	 Rehabilitative settings such as therapeutically touch technics, music and aromatherapy should be 
applied.

•	 Planning should be carried out in terms of light, noise, air quality and privacy.

•	 Natural light should be preferred whenever possible and sedative colors such as blue, green or 
violet should be used.
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TÜRKİYE’DE HEMŞİRELERİN 2004-2014 YILLARI  
ARASINDA KONFOR KURAMINI KULLANDIKLARI ÇALIŞMALARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ1

EVALUATION OF THE STUDIES IN WHICH NURSES HAVE USED THE 
THEORY OF COMFORT BETWEEN 2004-2014 IN TURKEY

Eda YAŞAR1, Şebnem ÇINAR YÜCEL2

1 Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Manisa / Türkiye
2 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir / Türkiye

Öz: Amaç: Bu araştırma, 2004-2014 yılları arasında 
hemşirelerin Kolcaba’nın Konfor Kuramını kullandıkları 
araştırmaların, araştırma tipi, örneklem ve konu açısın-
dan incelenmesiyle yapılmış, tanımlayıcı türde bir kayıt 
araştırmasıdır. Yöntem: Veriler, Türkiye Cumhuriyeti 
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Yayın ve Dokümantasyon 
Dairesi tez tarama veri tabanı, Ulusal Akademik Ağ ve 
Bilgi Merkezinde bulunan (ULAKBİM) tıp ve hemşirelik 
alanlarındaki veri tabanlarından (PubMed, Science Direct 
vb.), kongre kitaplarından, Türkçe yayınlanan online ve basılı 
dergilerden elde edilmiştir. En az bir araştırmacının hemşire 
olduğu 43 araştırma ve derlemeye ulaşılmış, bu çalışmalar 
araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Bulgular: Çalışma-
ların %39.5’inin  (n=17) tanımlayıcı, %27.9’unun (n=12) 
deneysel, %16.3’ü (n=7) metodolojik ve %16.3’ünün (n=7) 
derleme olduğu saptanmıştır. Yıllara göre incelendiğinde 
2005 yılında konuyla ilgili yapılmış herhangi bir çalışmaya 
rastlanmamış, 2008 yılından sonra ise çalışma sayısındaki 
artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05) So-
nuç: Son yıllarda hemşirelik araştırmalarında Kolcaba’nın 
Konfor Kuramı’nın kullanımının arttığı sonucuna varılmıştır. 
Kuramla ilgili kanıta dayalı çalışmaların yaygınlaştırılarak 
hemşirelik uygulama alanlarında kullanımının arttırılması 
önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Konfor, Kolcaba’nın Konfor Kuramı, 
Hemşirelik

Abstract: Objective: This descriptive, record-based study 
investigated the types, samples and topics of the studies 
conducted between 2004 and 2014 in which nurses used 
Kolcaba’s Comfort Theory. Methods: Data were obtained 
from the thesis-screening database of the Publication and 
Documentation Department of the Council of Higher Education 
in Turkey, the National Academic Network and Information 
Center’s database on medical and nursing fields (PubMed, 
Science Direct, etc.), the congress books, online and printed 
magazines published in Turkish. Forty-three studies and 
compilations, in which at least one of the researchers was 
a nurse, were accessed, and these studies and compilations 
constituted the sample of the present study. Results: Of the 
studies, 39.5% (n = 17) were descriptive, 27.9% (n = 12) 
were experimental, 16.3% (n = 7) were methodological and 
16.3% (n = 7) were review. While there were no studies 
conducted in 2005, a statistically significant increase was 
observed in the number of the studies conducted after 2008 
(p <0.05). Conclusion: In recent years, it was concluded 
that the use of Kolcaba’s Comfort Theory in nursing re-
search increased. It is recommended that the scope of the 
evidence-based studies related to comfort theory in nursing 
practice should be expanded.

Key Words: Comfort, Kolcaba’s Comfort Theory, Nursing
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GİRİŞ

Konfor Kuramı’nı geliştiren Katharina Kolcaba, 
1965 yılında Cleveland’da St. Luke Hastanesi 
Hemşirelik Okulu’ndan hemşire diploması almış 
ve değişik ünitelerde çalışmıştır (Kolcaba, 2003: 
1-264). Kolcaba öncelikle konfor kavramı ve 
daha sonra hasta konforu ile ilgili çalışmalarını 
yaklaşık 15 yıl sürdürmüş, hemşirelik disiplininin 
fonksiyonları arasında yer alan rahatlama işlevi 
üzerine temellendirdiği konforu ele alarak Konfor 
Kuramını geliştirmiştir (Kolcaba, 1992:1-10; Kar-
rabacak, 2004;   Karakaplan, 2007; Derya, 2012; 
Erdemir ve  Çırlak, 2013:224–30).

Kökeni Fransızca olan ve sözlük anlamıyla günlük 
hayatı kolaylaştıran rahatlık olarak tanımlanan 
konfor hemşirelikte; hasta, aile ya da toplumun 
konfor gereksinimlerinin tanılanması, gereksinim-
lerine yönelik önlemlerin alınması, temel konfor 
düzeyi ile uygulama sonrası konfor düzeyinin 
değerlendirilmesi süreci basamaklarından oluş-
turmaktadır (Yücel, 2011:79–88). Kolcaba’ya 
göre konfor “bireyin gereksinimleri ile ilgili 
yardım, huzur sağlama ve sorunların üstesinden 
gelebilmeye ilişkin fiziksel, psiko-spritüel, sosyal 
ve çevresel bütünlük içerisinde kompleks yapıya 
sahip beklenen bir sonuç” olarak tanımlamıştır 
(Karabacak, 2004).

KONFOR KURAMI

Kolcaba tarafından kuramın taksonomik yapısı 
iki aşamada incelenerek düzey ve boyutları 

açıklamıştır. Konfor Kuramının insan gereksi-
nimlerini ele alan üç düzeyi mevcuttur (Kolcaba, 
1994:1178-84). Bunlar; 

Ferahlama (Relief); Bireyin konfor gereksinimleri 
karşılanmaya başladığında sıkıntıdan kurtulması 
ile hissettiği durumdur (Kolcaba, 1994: 1178-84; 
Karabacak, 2004). 

Rahatlama (Ease); Konforlu olma durumu, sa-
kinlik hoşnutluk durumu, huzur ya da rahatlıktır 
(Kolcaba, 1994: 1178-84; Karabacak, 2004). 

Üstünlük (Transcendence); Kişisel gelişim (Ye-
nilenme hissi). Bireyin sorunlarının üstesinden 
gelebilmesidir (Kolcaba, 1994: 1178-84; Kara-
bacak, 2004). 

İkinci aşamada ise bütüncül görüşe temellendirdiği 
konfor boyutlarını oluşturmuştur. Bu boyutlar; 

Fiziksel Konfor:

 Bedensel duyularla ilgilidir. Bireyin fiziksel du-
rumunu etkileyen dinlenme ve gevşeme, hastalığa 
karşı yanıtları gibi fizyolojik faktörleri içermektedir 
(Kolcaba, 2003: 1-264; Karabacak, 2004). 

Psikospritüel Konfor: 

Akılsal, duygusal ve ruhsal bileşenlerden oluş-
maktadır. Bireyin yaşamına anlam veren; öz-saygı, 
benlik kavramı, cinsellik ve kendinin farkında olma 
ile ilgili duyguları kapsar (Kolcaba, 2003:1-264; 
Karabacak ve Acaroğlu, 2011:197–202).
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ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 
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Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

Çevresel Konfor: 

Hastaneye yatırılan bireylerin fiziksel ve bilişsel 
fonksiyonlarını destekleyen çevresel konfor, 
anahtar boyut olarak ele alınır. Çevresel konforun 
tanımı aydınlık, gürültü, renk, ısı, pencerelerden 
görülen manzara vb. gibi insanın dış ortamı ile 
ilgili kavramları, durumları ve bunların insan 
üzerindeki etkilerini kapsar (Kolcaba, 2003:1-
264;  Karabacak ve Acaroğlu, 2011:197–202; 
Derya, 2012).

Sosyokültürel Konfor: 

Kolcaba’ya (2003:1-264) göre hemşireler, di-
ğer sağlık ekibi üyeleri, aile ya da evdeki diğer 
kişiler bilinçli, becerili ve duyarlı davranarak 
sosyal konforu destekleyebilirler. Finansal destek 
sistemlerinden yararlanma, bilgi ve danışmanlık 
verme ile taburculuğun planlanması sosyal kon-
for kapsamındadır. Kolcaba, daha sonra sosyal 
boyuta aile hikayesi, gelenekler, giyinme biçimi 
vb. özellikleri içeren kültürel boyutu da eklemiştir 
(Karakaplan, 2007).

Konfor Kuramına göre hemşireler, stresli sağ-
lık bakımında bireyin konfor gereksinimlerini 
tanımlamakta, karşılanamayan gereksinimlere 
yönelik konforu arttırıcı hemşirelik girişimlerini 
uygulayarak,  anksiyetenin en aza indirilmesi 
ve beklenen konforda artma sonucuna ulaşma 
durumunu değerlendirmektedirler. Hemşirelik 
süreci doğrultusunda sürdürülecek bakımda, 
Kolcaba’nın geliştirdiği Konfor Kuramı rehber 

alınarak,  bireyin gereksinimlerine ilişkin veri 
toplanması, karşılanamayan gereksinimlere yö-
nelik konforu arttırıcı hemşirelik girişimlerinin 
planlanarak uygulanması ile bireye özgü bütüncül 
bakım verilerek optimum düzeyde konforun 
sağlanmasıyla, bireyin yaşam kalitesine katkı 
sağlanması bir yaklaşım olarak ele alınmalıdır 
(Yücel, 2011:79–88). 

Konfor çalışmalarının yaygınlaştırılarak her alanda 
değerlendirilmesinin sağlanabilmesi amacıyla 
ölçme araçlarına ihtiyaç vardır (Karakaplan ve 
Yıldız, 2010:55-65). Ferahlama, huzura kavuşma 
ve sorunların üstesinden gelebilmeyi içeren konfor 
subjektif bir kavramdır. Bu kavramı olabildiğince 
objektif hale getirmenin bir yolu da sonuçların 
ölçülebilmesidir. 

Türkiye’de, hemşire araştırmacıları tarafından, 
Genel Konfor Ölçeği (GKÖ), Perianestezi Konfor 
Ölçeği (PKÖ), Konfor Üriner Sıklık ve Üriner 
Konfor Ölçeği (UIFCQ), Radyoterapi Konfor 
Ölçeği (RTKÖ), Aile için Holistik Rahatlık Öl-
çeği (AHKÖ) ve İmmobilizasyon Konfor Ölçeği 
Türkçe’ye uyarlanmıştır (Kuğuoğlu ve Karaba-
cak, 2008:16-23; Üstündağ ve Aslan, 2010:94-9; 
Zengin, 2008:61-6; Karabacak, 2004; Çırlak, 
2009; Aslan vd., 2013:99). Doğum Sonu Konfor 
Ölçeği (DSKÖ) ise Türkçe olarak geliştirilmiştir 
(Karakaplan ve Yıldız, 2010:55-65).

Bu kapsamda ülkemizde konfor alanında yapılmış 
çalışmalar sınırlı kalmaktadır (Karabacak, 2004:3; 
Çırlak, 2009:8; Yaşar, 2014:121-2; Derya, 2012:2). 
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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 

Bu doğrultuda amacımız, Kolcaba’nın Konfor 
Kuramı’nın hemşireler tarafından tanınması, bu 
kuramla ilgili çalışmaların yaygınlaştırılarak 
hemşirelik uygulama alanlarında kullanılmasını 
teşvik etmek ve kanıta dayalı araştırma sonuçlarını 
uygulamalarına yansıtabilmelerini sağlamaktır.

AMAÇ

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki hemşirelerin 
Kolcaba’nın Konfor Kuramı ile ilgili yaptıkları 
çalışmaları araştırma tipi, örneklem, konu açı-
sından değerlendirmektir. 

GEREÇ YÖNTEM

Bu araştırma, 2004-2014 yılları arasında hemşire-
lerin Kolcaba’nın Konfor Kuramını kullandıkları 
araştırmaların, araştırma tipi, örneklem ve konu 
açısından incelenmesiyle yapılmış, tanımlayıcı 
türde bir kayıt araştırmasıdır.

Veriler, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim 
Kurulu (YÖK) Yayın ve Dokümantasyon Dai-
resi tez tarama veri tabanı, Ulusal Akademik Ağ 
ve Bilgi Merkezinde bulunan (ULAKBİM) tıp 
ve hemşirelik alanlarındaki veri tabanlarından 
(PubMed, Science Direct vb.), Türkçe yayınla-
nan online ve basılı dergilerden elde edilmiştir. 
Taramada “konfor, Kolcaba, Kolcaba’nın Kon-
for Kuramı, konfor ve hemşirelik” gibi anahtar 
kelimeler kullanılmıştır.

Kolcaba’nın Konfor Kuramını kullandığı kongre 
kitaplarından 11, tezlerde 18 ve bilimsel dergilerde 

14 çalışma olmak üzere 43 çalışmaya ulaşılmış ve 
bu çalışmalar araştırmanın örneklemini oluştur-
muştur. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi, 
SPSS 21.0 programında sayı, yüzde, ortalama 
ve ki-kare analizi yapılarak değerlendirilmiştir.

BULGULAR 

Literatürde, 2004-2014 yılları arasında hemşire-
lerin yaptığı çalışmalar incelendiğinde, toplam 
43 çalışmaya ulaşılmıştır.

Tablo 1’de Türkiye’de yapılan çalışmaların yıl-
lara ve araştırma tipine göre dağılımı verilmiştir. 
Türkiye’de Kolcaba’nın Konfor Kuramı ile ilgili 
ilk çalışma 2004 yılında yayınlanmış olup, 2006 ve 
2007 yıllarında bir, 2008 yılında iki, 2009 yılında 
beş, 2010 yılında üç, 2011 yılında sekiz, 2012 
yılında dört, 2013 yılında yedi ve 2014 yılında 
11 çalışmaya rastlanılmıştır. Tablo 1’de kurama 
yönelik çalışmaların 2010 yılından itibaren arttığı 
görülmektedir.

Araştırmaların tipleri incelendiğinde; %39.5’inin 
(n=17) tanımlayıcı, %27.9’unun (n=12) deneysel, 
%16.3’ünün (n=7) metodolojik ve %16.3’ünün 
(n=7) derleme olduğu belirlenmiştir. Yıllara 
göre incelendiğinde 2005 yılında herhangi bir 
çalışmaya rastlanılmamış, 2008 yılından sonra 
çalışmaların sayısında artışın istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu saptanmıştır (x2:44.095 p<0.05).

Çalışmaların yapıldığı iller incelendiğinde; %41.9 
(n=18) oranında çalışmanın İstanbul’da, %27.9  
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(n=12) oranında çalışmanın ise İzmir’de yapıldığı 
görülmektedir (Tablo 2).

Tezlerin, %16.7’sinde (n=3) DSKÖ, %11.1’nde 
(n=2) RTKÖ, % 33.3’ünde (n=6) GKÖ, %5.6’sında 
(n=1) İmmobilizasyon Konfor Ölçeği, %11.1’nde 
(n=2) Erken Postoperatif  Konfor  Ölçeği, 
%5.6’sında (n=1) PKÖ ile GKÖ, %5.6’sında 
(n=1) DSKÖ ile GKÖ, %5.6’sında (n=1) UIFCQ 
ve %5.6’sında (n=1) AHKÖ kullanılmıştır.

Tüm çalışmaların %53.5’ini (n=23) oluşturan 
Kolcaba’nın Konfor Kuramının ve GKÖ’nin 
kullanıldığı çalışmalar incelendiğinde; %30.4’ünün 
(n=7) tanımlayıcı, %34.8’inin (n=8) deneysel, 
%4.3’ünün (n=1) metadolojik ve %30.4’nün 
(n=7) derleme olduğu görülmektedir.

Çalışmalar konular açısından değerlendirildiğin-
de; %69.2’si Konfor Kuramı ve GKÖ, %14’ü 
DSKÖ, %9.3’ü RTKÖ, %4.7’si AHKÖ ve İm-
mobilizasyon Konfor Ölçeği,  %2.3’ü UIFCQ 
ve PKÖ kullanılmıştır.

Tablo 1. Türkiye’de Yapılan Konfor Çalışmalarının Araştırma Tiplerinin Yıllara Göre Dağılımı

YIL 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toplam
ARAŞTIRMA TİPİ n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
TANIMLAYICI 0 0 1 2.3 1 2.3 0 0 2 4.7 0 0 2 4.7 3 7.0 5 11.6 3 7.0 17 39.5
DENEYSEL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.3 0 0 3 7.0 1 2.3 0 0 7 16.3 12 27.9
METODOLOJİK 1 2.3 0 0 0 0 2 4.7 1 2.3 2 4.7 0 0 0 0 1 2.3 0 0 7 16.3
DERLEME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.3 1 2.3 3 7.0 0 0 1 2.3 1 2.3 7 16.3
TOPLAM 1 2.3 0 2.3 1 2.3 2 4.7 5 11.6 3 7.0 8 18.6 4 9.3 7 16.3 11 25.6 43 100

Tablo 2. Türkiye’de Konfor Çalışmalarının Yürütüldüğü Şehirlerin Yıllara Göre Dağılımı

YIL 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toplam
ÇALIŞMANIN 
YÜRÜTÜLDÜĞÜ 
ŞEHİR

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

İSTANBUL 1 2.3 1 2.3 1 2.3 2 4.7 3 7.0 3 7.0 3 7.0 0 0 1 2.3 3 7.0 18 41.9
ANKARA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.7 0 0 0 0 0 0 2 4.7 1 2.3 5 11.6
İZMİR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.7 3 7.0 2 4.7 5 11.6 12 27.9
ADANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.7 0 0 0 0 1 2.3 3 7.0
ERZURUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.3 1 2.3 0 0 1 2.3 3 7.0
EDİRNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.7 0 0 2 4.7

TOPLAM 1 2.3 1 2.3 1 2.3 2 4.7 5 11.6 3 7.0 8 18.6 4 9.3 7 16.3 11 25.6 43 100

TARTIŞMA

Kolcaba,  kuramındaki taksonomik yapıdan ya-
rarlanarak hastada beklenen rahatlık sonucunu 

ölçmek için 48 maddeden oluşan, 4’lü likert tipte 
GKÖ’ni [General Comfort Questionary  (GCQ)] 
sonuçlarını 1992 de yayınlamıştır. Bu ölçek 
başlangıçta özellikle palyatif bakım ortamlarında 
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olmak üzere çeşitli alanlarda bireylerin rahatlık 
durumunu değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır. 
Genel Konfor Ölçeği’nin çeşitli bakım ortam-
larında ve hasta gruplarında kullanılmak üzere 
uyarlamaları bulunmaktadır (Comfort Theory, 
2014; Çırlak ve Erdemir, 2013:73-81).

Karabacak’ın (2004), radyoterapi uygulanan meme 
kanserli hastalarda yaptığı çalışmada, Radyoterapi 
Konfor Ölçeği’nin (RTKÖ) ülkemiz için geçerli 
ve güvenilir (cronbach α=0.76) bir araç olduğu 
sonucuna varılmıştır.

Üstündağ ve Eti Aslan (2010:94-9) koroner arter 
bypass cerrahisi uygulanan 240 hastayla “Peri-
anestezi Konfor Ölçeği”nin Türk toplumu için 
kullanılabilirliğini belirlemek amacıyla yürüttükleri 
çalışmalarında, ölçeğin yüksek gerçerlik ve güve-
nirliğe sahip (cronbach α=0.83 ) 24 maddelik tek 
boyutlu bir ölçme aracı olduğunu saptamışlardır. 

Ülkemizde GKÖ’nin Türkçe uyarlaması Kuğuoğlu 
ve Karabacak (2008:16-23) tarafından yapılmış 
olup yüksek iç tutarlılığa (cronbach α=0.85) sahip 
ve yeterli yapı geçerliliği ve güvenirliği sahip 
olduğu belirlenmiştir.

Zengin ve Pınar’ın (2008:61-66) “İdrar Kaçıran 
Kadınlarda Hemşirelik Eğitimi ve Davranışsal 
Tedavinin Konfor, Pelvik Taban Kas Egzersizi 
Uygulaması Öz-etkililik Algısı ve Yaşam Kalitesine 
Etkisi” konulu araştırmalarında, “Konfor Üriner 
Sıklık ve Üriner Konfor Ölçeği (UIFCQ)”’nin 

geçerliliği ve güvenilirliğinin (cronbach α=0.77) 
yeterli olduğu sonucuna varmışlardır.

Çırlak ve Erdemir (2009) “Yenidoğan Yoğun Ba-
kım Ünitelerinde Yatan Bebeklerin Ebeveynlerinin 
Rahatlık Düzeyi” konulu yüksek lisans tezinde; 
GKÖ’nden uyarlayarak oluşturdukları, dört alt 
boyut ve üç düzeyden oluşan Aile için Holistik 
Rahatlık Ölçeği’nin güvenli bir araç (cronbach 
α=0.86) olduğu sonucunu bulmuşlardır. 

Karakaplan ve Yıldız (2010:55-65) DSKÖ ge-
liştirme çalışmalarında DSKÖ’nin Türkiye’de 
klinik alanda, doğum yapmış annelerin doğum 
sonu konforunu ölçmede güvenilir (cronbach 
α=0.78) bir araç olarak kullanılabileceği sonucunu 
bulmuşlardır.  

Aslan ve arkadaşlarının (2013:99) çalışmasında, 
fiziksel ve çevresel konforu değerlendiren “İm-
mobilizasyon Konfor Ölçeği”’nin, artroskopi 
sonrası immobilize edilmiş hastaların konforunu 
ölçmede, geçerli ve güvenilir (cronbach α=0.82) 
bir ölçme aracı olduğu sonucu bulunmuştur. 
Ölçeğin, immobilize hastaların konfor düzeyinin 
belirlenmesi ve hemşirelik bakım uygulamalarını 
yönlendirmek amacıyla kullanılması önerilmiştir.

Tablo 3’de ülkemizde son 10 yılda Konfor Ku-
ramından yararlanılarak oluşturulan ölçeklerin 
geçerlik, güvenirlik, uyarlama çalışmaları (Ku-
ğuoğlu ve Karabacak, 2008:16-23; Üstündağ ve 
Aslan, 2010:94-9; Zengin, 2008:61-6; Karaba-
cak, 2004; Çırlak, 2009; Karakaplan ve Yıldız, 
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uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 
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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 
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2010:55-65; Aslan vd., 2013:99), Kolcaba’nın 
Konfor Kuramını açıklayan derlemeler (Arslan 
ve Şener, 2009:51-8; Zengin, 2010:61-6; Yücel, 
2011:79–88; Karabacak ve Acaroğlu, 2011:197–
202;  Üstündağ ve Aslan, 2011:255-7; Erdemir 
ve Çırlak, 2013:224–30; Yücel 2014:42), konfor 
kavramının analizini yapan makaleler (Çırlak 

ve Erdemir, 2013:73-81; Karakaplan ve Yıldız, 
2010:55-65; Tuncer ve Yücel, 2014:2109-14; 
Fındık vd., 2013:412-9; Üstündağ ve Aslan, 2011: 
255-7; Aydın ve Yücel, 2014:179-87; Çapık vd., 
2014:186-92; Pınar vd. 2009:184-90; Kuğuoğlu 
ve Karabacak, 2008:16-23) olduğu görülmektedir.

Tablo 3. Ülkemizde Yapılan Araştırmaların Dağılımları

Araştırmanın Adı Yazarlar Araştırmanın 
Tipi

Kullanılan 
Ölçekler

Örneklem Sonuç

1- Meme Kanserli Hasta-
larda Konforu Destekleyi-
ci Hemşirelik Bakımının 
Ve Eğitimin Radyoterapi 
Uygulaması İle Etkileşimi

Ükke KARABACAK
Tez Yöneticisi:
Rengin ACAROĞLU
(2004)

Metodolojik
Ve Deneysel

RKÖ,
STAI

Radyoterapi uygulanan 59 
hasta 
Çalışmanın ikinci kısmında 
kontrol grubu 21, deney 
grubu 21 toplam 42 hasta 

RKÖ Türkiye için geçerli ve güvenilir 
bir araç olduğu, radyoterapi uygulaması 
sırasında konforu destekleyici hemşire-
lik ve eğitim ile anksiyetenin azalacağı 
ve radyoterapiye uyumun daha kolay 
olabileceği saptanmıştır.

2- Cerrahi Girişim 
Sonrası Radyoterapi Alan 
Erken Evre Meme Kan-
serli Kadınlarda Konfor 
Düzeyi

Sema KOÇAŞLI
Tez Yöneticisi:
Neriman AKYOLCU
(2006)

Tanımlayıcı RKÖ Erken evre meme kanseri 
tanısı alan 79 hasta 

Cerrahi girişim sonrası radyoterapi alan 
erken evre meme kanserli kadınların 
birçoğu radyoterapi tedavisinin yan 
etkilerinden rahatsız oldukları ve bu 
durumun hastaların konfor düzeylerini 
olumsuz etkilediği saptanmıştır.

3- Doğum Şeklinin 
Annelerin Doğum Sonu 
Konforuna Ve Yenidoğan 
Üzerine Etkileri

Selma KARAKAP-
LAN
Tez Yöneticisi:
Hatice YILDIZ ER-
YILMAZ
(2007)

Tanımlayıcı, 
Kesitsel ve 
Karşılaştırmalı

GKÖ,
DSKÖ

Genel anestezi ile sezaryen 
olan 50, rejyonel anestezi ile 
sezaryen olan 50 ve normal 
spontan doğum yapan 50 
olmak üzere 3 grup altında 
toplam 150 anne

Annelerin konfor düzeyleri DSKÖ’ne 
göre incelendiğinde; normal doğum 
yapan annelerin konfor düzeylerinin 
sezeryan ile doğum yapanlara göre 
yüksek olduğu tespit edilmiştir.

4- Genel Konfor Ölçeği 
Türkçe’ye Uyarlanması

Sema KUĞUOĞLU,
Ükke KARABACAK
(2008)

Metodolojik GKÖ,
Memnuniyet 
Ölçeği

190 hasta GKÖ’nin Türkçe formunun genel 
konforu değerlendirmede geçerli ve 
güvenilir bir araç olduğu saptanmıştır.

5-  İdrar Kaçıran Kadın-
larda Hemşirelik Eğitimi 
Ve Davranışsal Tedavinin 
Konfor, Pelvik Taban Kas 
Egzersizi Uygulaması Öz-
Etkililik Algısı Ve Yaşam 
Kalitesine Etkisi

Neriman ZENGİN
Tez Yöneticisi:
Rukiye PINAR
(2008)

Metodolojik
Ve Deneysel

UIFCQ, 
BROOME 
PMSES,
ICIQ-SF,
BAÖ

Geçerlik-güvenirlik çalış-
masında 200 hasta, birinci 
örneklem grubunu oluşturan 
200 olgu arasından biofe-
edback yöntemi ile pelvik 
taban kas egzersiz eğitimi 
uygun görülen 30 hasta

Araştırmada, Türkçe UIFCQ ve Bro-
ome PMSES ölçeklerinin güvenilir ve 
geçerli olduğunun ve her iki ölçeğin 
Türk toplumunda kullanılabileceği 
belirlenmiştir.
Hemşirelik eğitimi ve davranışsal teda-
vinin idrar kaçıran kadınlarda konfor,  
öz-etkililik algısı ve yaşam kalitesinin 
artmasında etkili olduğu bulunmuştur.

6- Lokal Düşük Doz Isı 
Uygulamasının Dismenore 
Üzerine Etkileri

Dilek COŞKUNER 
POTUR
Tez Yöneticisi:
Nuran KÖMÜRCÜ
(2009)

Deneysel Görsel Kıyas-
lama Ölçeği, 
GKÖ

Kontrol grubuna 66, anal-
jezi grubuna 61 ve ısı bandı 
grubuna 66 olmak üzere 
dismenore yaşayan toplam 
193 kız öğrenci

Öğrencilerin başlangıç ağrı şiddetleri 
ile GKÖ alt boyutları ve toplam puanı 
arasında anlamlı bir ilişki bulunma-
mıştır. 

7- Koroner Arter Bypass 
Greft Cerrahisi Uygulanan 
Hastaların Konfor Düzeyi

Hülya ÜSTÜNDAĞ
Tez Yöneticisi:
Fatma ETİ ASLAN
(2009)

Tanımlayıcı Erken Pos-
toperatif 
Konfor Ölçeği 
(EPKÖ),
GKÖ, 
STAI

Koroner arter bypass greft 
(KABG) cerrahisi uygula-
nan 240 hasta

Koroner arter bypass greft  
uygulamasının konforu düşürmediği 
aksine rahatsızlık veren göğüs ağrısı, 
dispne, fiziksel fonksiyonlarda azalma 
gibi semptomları ortadan kaldırarak 
hastaları rahatlattığı, konfor ile anksiyete 
arasında zıt bir ilişki olduğu kadınların, 
eğitim düzeyi düşük ve aylık geliri sağlık 
giderlerini karşılamayan bireylerin anksi-
yete düzeyinin yüksek, konfor düzeyinin 
ise düşük olduğu belirlenmiştir.
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8- Annelerin Doğum 
Sonu Konforunu Etkileyen 
Faktörler

Gül PINAR,
Nevin DOĞAN, 
Lale ALGIE, 
Necibe KAYA, 
Filiz ÇAKMAK
(2009)

Tanımlayıcı DSKÖ Doğum servisine doğum 
yapmak üzere başvuran 
150 anne

Normal doğum yapan annelerin kon-
for düzeylerinin sezaryen ile doğum 
yapanlara göre daha yüksek olduğu 
saptanmıştır.

9- Yenidoğan Yoğun 
Bakım Ünitelerinde Yatan 
Bebeklerin Ebeveynlerinin 
Rahatlık Düzeyi

Ahu ÇIRLAK,
Tez Yöneticisi:
Firdevs ERDEMİR
(2009)

Metodolojik ve 
Tanımlayıcı

AHRÖ 176 ebeveyn AHRÖ’in Cronbach alpha değeri 0,86 
olarak bulunmuştur. Araştırma kap-
samındaki ebeveynlerin AHRÖ puan 
ortalamalarının bebeklerin doğum 
özellikleri ve genel tıbbi durumu ile 
ilişkili olduğu belirlenmiştir.  Buna 
karşın,  bebeğin hastanede yatış süresi-
nin,  farklı koşullara sahip hastanelerin 
ebeveynlerin AHRÖ puan ortalamaları-
nı etkilemediği saptanmıştır.

10- Doğum Sonu Konfor 
Ölçeği Geliştirme Ça-
lışması

Selma KARAKAP-
LAN,
Hatice YILDIZ
(2010)

Metodolojik DSKÖ 100 sezaryen 50 normal 
doğum yapmış olan toplam 
150 anne

DSKÖ’ nin klinik alanda, doğum 
yapmış annelerin doğum sonu konfo-
runu ölçmede güvenilir bir araç olarak 
kullanılabileceği belirlenmiştir.

11- Perianestezi Konfor 
Ölçeği’nin Türkçeye 
Uyarlanması

Hülya ÜSTÜNDAĞ,
Fatma ETİ ASLAN
(2010)

Metodolojik PKÖ,
STAI

Koroner arter bypass greft 
cerrahisi uygulanan 240 
hasta

PKÖ ile durumluk sürekli anksiyete 
ölçeği arasında beklenilen yönde ne-
gatif ilişki bulunmuş, hastaların konfor 
düzeyi yükseldikçe anksiyete düzeyinin 
azaldığı belirlenmiştir.

12- Müziğin Yoğun Bakım 
Ünitesine Serebro Vaskü-
ler Olay Tanısıyla Yatan 
Hastalarda Konfor, Ank-
siyete Ve Ağrıya Etkisinin 
İncelenmesi

Hatice ÇİFTÇİ, 
Tez Yöneticisi:
Gürsel ÖZTUNÇ
(2011)

2011-Poster Bildiri

Deneysel GKÖ, 
VAS,
STAI

Serebro vasküler tanısıyla 
yoğun bakım ünitesinde 
yatan 72 hasta

Müziğin hastaların sistolik kan basıncı 
değeri, ağrı ve anksiyete düzeylerini 
azaltarak pO2 ile birlikte konfor düze-
yini arttırdığı saptanmıştır.

13- Kalça Protezi Ame-
liyatı Olacak Hastalara 
Verilen Eğitimin Ameliyat 
Sonrası Konfor Düzeyi Ve 
Günlük Yaşam Aktivitele-
rine Etkisi

Dilek GÜRÇAYIR
Tez Yöneticisi:
Neziha KARABULUT
(2011)

Deneysel Barthel 
İndeksi 
Oxford Kalça 
Skoru,
PKÖ,
GKÖ

Total ya da parsiyel kalça 
protezi ameliyatı olan 30 
deney, 30 kontrol grubu 
hasta

Deney grubundaki hastaların peri-
anestezi konfor düzeyleri ve genel 
konfor düzeylerinin kontrol grubundaki 
hastalara göre daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir.

14-  Doğum Şeklinin 
Annelerin Postpartum İlk 
24 Saatteki Doğum Sonu 
Konforuna Etkisi

Hülya TOPÇU ÖZER
Tez Yöneticisi:
Gülay RATHFİSCH
(2011)

Tanımlayıcı DSKÖ Doğum yapan 
150 lohusa

Doğum sonu konforun, doğum sonu ya-
şanan sorunlardan, fiziksel ve çevresel 
etmenlerden, beklentilerin karşılanma 
durumundan etkilendiği ve DSKÖ’nin 
klinik alanda doğum sonu konforu 
ölçmede güvenilir bir ölçek olarak 
kullanılabileceği belirlenmiştir.

15- Pain and Comfort 
Levels İn Patients With 
Chronic Pain

Ümmühan EKİNCİ,
Şebnem ÇINAR 
YÜCEL
(2012)
Poster bildirisi

Tanımlayıcı GKÖ,
VAS

75 hasta Hastaların orta düzeyde ağrı deneyim-
ledikleri, konfor düzeylerinin ise düşük 
olduğu tespit edilmiştir.

16- The Quality Of Life 
and Comfort Level in 
Patients With Chronic 
Disease

Dilek KAYRA DU-
MAN,
Şebnem ÇINAR 
YÜCEL
(2012)
Poster bildirisi

Tanımlayıcı GKÖ,
SF-36

92 hasta Hastaların yaşam kalitesi orta düzeyde 
ve konforlarının düşük düzeyde olduğu 
bulunmuştur.

17- Sezaryen ile Doğum 
Yapan Loğusalara Konfor 
Kuramına Göre Verilen 
Hemşirelik Bakımının 
Doğum Sonu Konfor 
Düzeyine Etkisi

Yeşim AKSOY DER-
YA
Tez Yöneticisi:
Türkan PASİNLİ-
OĞLU
(2012)

Deneysel DSKÖ 50 deney
50 kontrol

Sezaryen ile doğum yapan loğusalara 
konfor kuramı doğrultusunda verilen 
hemşirelik bakımının konfor gerek-
sinimlerini karşılayarak doğum sonu 
konfor düzeyini yükselttiği belirlen-
miştir.
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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 

18- Effects of Drains on 
Pain, Comfort and Anxi-
ety in Patients Undergone 
Surgery

Ümmü YILDIZ FIN-
DIK,
Sacide YILDIZELİ 
TOPCU,
 Özge VATANSEVER,
(2013)

Tanımlayıcı GKÖ 192 hasta Dren ve operasyonlardan sonra hasta-
ların konfor düzeyini azalırken, ağrı 
düzeyini artmıştır. Ayrıca ağrı ve kon-
forda bozulma hastaların anksiyetesini 
arttırmaktadır.

19-  Koroner Arter Bypass 
Greft Ameliyatı Uygu-
lanan Hastaların Konfor 
Ve Kaygı Deneyimlerinin 
Değerlendirilmesi

Arzu SÖNMEZ
Tez Yöneticisi:
Ümmü YILDIZ FIN-
DIK
(2013)

Tanımlayıcı EPKÖ,
STAI

Koroner arter bypass greft 
ameliyatı geçirmiş 172 hasta

Hastaların konfor algısının yüksek 
olduğu belirlenmiştir.

20- Diyabetli Hasta Bakı-
mında Konfor; Bir Vaka 
Örneği

Şenay ZUHUR, 
Tülay TOKGÖZ,
Didem A. ÇAKIR, 
Gülcan KUŞKONMAZ
(2013)

Tanımlayıcı GKÖ 10 yaşında erkek hasta Hasta bakımında konfor sağlamaya 
yönelik hemşirelik bakımı vermek ve 
beklenen konfor sonucunun değerlendi-
rilmesi bakımın kalitesi, hasta memnu-
niyeti ve yaşam kalitesini 
arttıran klinik uygulamalarda kulla-
nılabilecek holistik hemşirelik yakla-
şımıdır.

21- Kanser Hastasına Ba-
kım Veren Aile Üyelerinin 
Yaşam Kalitesi, Konfor Ve 
Anksiyete Düzeylerinin 
İncelenmesi

Çiğdem KURT, 
Hande ÇELEBİ, 
Hamide KAVLI, 
Ziynet ORHAN, 
Nuray USTA, 
Yusuf ASLAN, 
Şebnem ÇINAR 
YÜCEL
(2013)

Tanımlayıcı Kanser Has-
tasına Bakım 
Veren Aile 
Üyelerinin 
Yaşam Kalite-
si Ölçeği,
GKÖ,
BAÖ

Kanser hastasına bakım 
veren 85 birey

Kanser hastasına bakım veren aile 
üyelerinin yaşam kalitesi, konfor ve 
anksiyete düzeylerinin orta düzeyde 
olduğu belirlenmiştir.

22- Yenidoğan Yoğun 
Bakım Ünitelerinde Yatan 
Bebeklerin Ebeveynlerinin 
Rahatlık Düzeyi

Ahu ÇIRLAK,
Firdevs ERDEMİR
(2013)

Tanımlayıcı AHRÖ 176 ebeveyn Araştırma kapsamındaki ebeveynlerin 
AHRÖ puan ortalamalarının bebeklerin 
doğum özellikleri ve genel tıbbi du-
rumu ile ilişkili olduğu belirlenmiştir.  
Buna karşın araştırma sonucunda,  
bebeğin hastanede yatış süresinin,  
farklı koşullara sahip hastanelerin ebe-
veynlerin AHRÖ puan ortalamalarını 
etkilemediği bulunmuştur.

23- İmmobilizasyon 
Konfor Ölçeğinin Türkçe 
Geçerlilik Güvenirlik 
Çalışması

Betül TOSUN,
Özlem ASLAN, 
Servet TUNAY, 
Aygül AKYÜZ, 
Hüseyin ÖZKAN, 
Doğan BEK,
Semra AÇIKSÖZ
(2013)

Metodolojik İmmobilizas-
yon Konfor 
Ölçeği

Alt ekstremite artroskopisi 
geçiren 121 hasta

Fiziksel ve çevresel konforu değerlen-
diren İmmobilizasyon Konfor Ölçe-
ğinin, artroskopi sonrası immobilize 
edilmiş hastaların konforunu ölçmede, 
geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı 
olduğu saptanmıştır.

24- Comfort And Anxiety 
Levels Of Women With 
Early Stage Breast Cancer 
Who Receive Radiot-
herapy

Gamze TUNCER
Şebnem ÇINAR 
YÜCEL 
(2014)

2011- Poster Bildiri

Tanımlayıcı RKÖ,
STAI

Radyoterapi gören 
66 kadın

Meme kanserin tanısıyla radyoterapi 
alan kadınların konfor orta düzeyde 
iken, yaşadıkları anksiyetelerinin düşük 
olduğu saptanmıştır.

25- Anxiety And Comfort 
Level Of Nursing Students 

Lemye AYDIN
Şebnem ÇINAR 
YÜCEL 
(2014)
2012 -Poster Bildiri

Tanımlayıcı GKÖ,
BAÖ

221 öğrenci Hemşirelik öğrencilerinin hafif düzey-
de anksiyete ve orta düzeyde konfor 
deneyimledikleri belirlenmiştir.

26- Loğusaların Doğum 
Sonu Konfor Düzeyleri 
Ve Etkileyen Faktörlerin 
Bilinmesi

Ayla ÇAPIK,
Havva ÖZKAN,
Serap EJDER APAY
(2014)

Tanımlayıcı DSKÖ 233 lohusa Loğusaların orta düzeyde konfora sahip 
oldukları belirlenmiştir.  
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HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
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made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

27- Perikardiyum 6 Nokta-
sına Bilek Bandı İle 
Akupresürün Ameliyat 
Sonrası Bulantı Kusma 
Ve Konfor Düzeyine 
Etkisi

Meryem ÜNÜLÜ
Tez Yöneticisi: 
Nurten KAYA
(2014)

Deneysel Bulantı 
Kusma Takip 
Formu, 
STAI,
PKÖ,
GKÖ

Deney grubu 47, Kontrol 
grubu 50

El bileğindeki P6 akupunktur noktasına 
bilek bandı ile akupresür uygulaması, 
ameliyat sonrası dönemde gelişen 
bulantı kusmayı önlemede farmako-
lojik yöntemler kadar etkili olduğu 
saptanmıştır. Deney grubunun kontrol 
grubuna göre yatış süresinin daha kısa 
olduğu, durumluk kaygılarının daha 
fazla azaldığı ve genel konforlarının 
daha iyi olduğu saptanmıştır.

28- Yoğun Bakım Üni-
tesinde Planlı Kabul 
Protokolü Uygulamasının 
Hastanın Konfor Düzeyi 
ve Fizyolojik Parametrele-
rine Etkisi

Banu TERZİ
Tez Yöneticisi:
Nurten KAYA
(2014)

Deneysel Ağrı Ölçekleri
Akut Fizyo-
loji Kronik 
Sağlık De-
ğerlendirmesi 
Formu,
Barthel Gün-
lük Yaşam 
Aktiviteleri 
indeksi,  
Riker Sedas-
yon-Ajitasyon 
Skalası,  GKÖ

Yoğun Bakım Ünitesinde 
yatan hasta 
50 deney, 
50 kontrol 

Çalışma sonuçları; yoğun bakım 
ünitesinde planlı kabul protokolü 
uygulamasının, hasta bireylerin fizyo-
lojik parametrelerine etkisi olmadığını 
ancak konfor düzeyini yükselttiğini 
göstermiştir.

29- Normal Doğum 
Sonrası Perineal Bölgeye 
Yapılan Soğuk Uygula-
manın Ağrıyı Azaltmadaki 
Etkisi

Derya KAYA ŞENOL
Tez Yöneticisi:
Ergül ASLAN
(2014)

Deneysel VAS,
Redness, 
Edema, Ecch-
ymosis
Discharge, 
Approximati-
on Skalası,
DSKÖ 

Normal doğum yapan 50 
primipar ve 50 multipar (2. 
ve 3. doğum) lohusa, kont-
rol grubu için ise örneklem 
grubu ile aynı sayıda primi-
par ve multipar olmak üzere 
toplam 200 lohusa

Normal doğum sonrası perineye soğuk 
jel ped uygulamanın perineal ağrıyı 
azalttığı ve lohusanın doğum sonu 
konforunu artırdığı belirlenmiştir.

30-  Huzurevinde Yaşayan 
Yaşlılarda Müziğin Konfor 
Ve Anksiyeteye Etkisi

Eda YAŞAR
Tez Yöneticisi:
Şebnem ÇINAR 
YÜCEL
(2014)
2014- Poster Bildiri

Deneysel GKÖ,
BAÖ

28’i uygulama grubu ve 28’i 
kontrol grubu olmak üzere 
toplam 56 yaşlı birey

Müziğin huzurevinde yaşayan yaşlı-
larda anksiyeteyi azaltırken,  yaşlıların 
konfor düzeyini arttırdığı belirlenmiştir.

31- Mastektomi Ameliyatı 
Geçiren Hastalarda Prog-
resif Gevşeme Egzersizle-
rinin Anksiyete Ve Konfor 
Üzerine Etkisi

Seher GÜRDİL YIL-
MAZ
Tez Yöneticisi:
Sevban ARSLAN
(2014)

Deneysel STAI, 
GKÖ

30 deney,
30 kontrol

Progresif gevşeme egzersizlerinin has-
taların konfor ve anksiyete düzeylerini 
olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.

32- Kalça Kırığı Olgula-
rında Ameliyat Öncesi Cilt 
Traksiyonu Ve Pozisyon 
Ateli Uygulamasının, 
Hastaların Ağrı, Konfor 
Ve Memnuniyet Düzeyine 
Etkisi

Betül TOSUN
Tez Yöneticisi:
Özlem ASLAN
(2014)

Deneysel İmmobilizas-
yon Konfor 
Ölçeği

68 kalça kırığı hastası iki 
gruba ayrılan hastalara 
ameliyat öncesi cilt trak-
siyonu ve pozisyon ateli 
uygulanmıştır

Uygulama sonrası akut dönemde pozis-
yon ateli grubunun ağrı şiddetinin daha 
düşük olduğu, konfor düzeyinin daha 
yüksek olduğu saptanmıştır. Pozisyon 
ateli grubunun uygulama sonrası ilk 4 
gün ve 6. günde tedavi ve bakımdan 
daha memnun olduğu, ameliyat öncesi 
dönemde immobilizasyon konforlarının 
daha yüksek olduğu saptanmıştır.

SONUÇ

Türkiye’de hemşirelerin kurama dayalı çalışmaları 
oldukça sınırlıdır. Kolcaba’nın Konfor Kuramı’nın 
hemşire araştırmacılar tarafından tanınmasıyla, 
Konfor Kuramı rehber alınarak, hemşirelik süreci 
doğrultusunda sürdürülecek bireyselleştirilmiş 

bakımda, bireyin gereksinimlerine ilişkin veri 

toplanması, karşılanamayan gereksinimlere yöi-

nelik konforu arttırıcı hemşirelik girişimlerinin 

planlanarak uygulanması ile bireye özgü bütüna-

cül bakım verilmesi sonucu optimum düzeyde 

konforun sağlanmasıyla, bakım kalitesinin ve 
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dolayısıyla bireyin yaşam kalitesinin artacağı 
düşünülmektedir.

Kolcaba’nın Konfor Kuramı’nın hemşire araştır-
macılar tarafından tanınmasıyla birlikte kuramla 
ilgili çalışmaların yaygınlaşarak hemşirelik uy-
gulama alanlarında kullanılacağı ve kanıta dayalı 
araştırma sonuçlarının hemşirelik uygulamalarına 
yansıyabileceği düşünülmektedir.

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

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 

EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Kolcaba developed the Comfort Theory by addressing comfort which 
she based on the relaxation function, one of the functions of the nursing discipline. According to 
the Comfort Theory, nurses define the comfort needs of individuals in stressful health care, and 
their purpose is to minimize anxiety and to increase the expected comfort by implementing nursing 
interventions aiming to enhance comfort for unfulfilled needs. In the provision of health care to be 
carried out in accordance with the nursing process, the guidelines of the Comfort Theory developed 
by Kolcaba should be taken into account, and by collecting data on the needs of an individual, and 
by providing holistic health care for the individual through the planning of nursing interventions 
aiming to promote unfulfilled needs-related comfort, the individual’s comfort should be ensured at 
an optimum level and the individual’s quality of life should be enhanced. In Turkey, the General 
Comfort Questionnaire (GCQ), Perianesthesia Comfort Questionnaire (PCQ), Urinary Incontinence 
and Frequency Questionnaire (UIFCQ) Radiation Therapy Comfort Questionnaire (RTCQ), Holistic 
Comfort Questionnaire for Family (HCQFF) and Immobilization Comfort Questionnaire were adapted 
into Turkish by nurse researchers. The Postpartum Comfort Questionnaire (PPCQ) was developed 
in the Turkish language. In Turkey, studies conducted on comfort are not many. The purpose of this 
study is to familiarize nurses with Kolcaba’s Comfort Theory, to promote the use of this theory in 
nursing practices by encouraging nurses to conduct more and more studies on this theory and to enable 
them to reflect the results of evidence-based research in their practices. Aim: Another purpose of this 
study is to evaluate studies conducted by nurses on Kolcaba’s Comfort Theory in Turkey in terms of 
the type, sample and topic of the studies. Methods: This descriptive, record-based study investigated 
the types, samples and topics of the studies conducted between 2004 and 2014 in which nurses used 
Kolcaba’s Comfort Theory. The study data were obtained from the thesis-screening database of Pub-
lication and Documentation Department of the Council of Higher Education of Republic of Turkey, 
the medical and nursing databases of Turkish Academic Network and Information Center (PubMed, 
Science Direct, etc.), from Congress books, and online and printed  Turkish magazines. Forty-three 
studies and compilations, (11 from congress books, 18 from theses and 14 from scientific journals) 
in which at least one of the researchers was a nurse, were accessed, and these studies and compila-
tions constituted the sample of the present study. The study data were analyzed using the SPSS 21.0 
software package. To analyze the data, numbers, percentages, arithmetic means and the chi-square 
test were used. Findings: In Turkey, the first study on Kolcaba’s Comfort Theory was published in 
2004. This first study was followed by another study in 2006, one in 2007, two in 2008, five in 2009, 
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three in 2010, eight in 2011, four in 2012, seven in 2013 and eleven in 2014. Of the studies, 39,5% 
(n = 17) were descriptive, 27,9% (n = 12) were experimental, 16,3% (n = 7) were methodological 
and 16,3% (n = 7) were review. While there were no studies conducted in 2005, a statistically siga-
nificant increase was observed in the number of the studies conducted after 2008 (p <0.05). Analysis 
of the provinces where the studies were performed revealed that 41.9% of the studies (n = 18) were 
performed in Istanbul and 27.9% (n = 12) in Izmir. The questionnaires used in the theses were as 
follows: the PPCQ in 16.7% (n = 3) of them, the RTCQ in 11.1% (n=2), the GCQ in 33.3% (n = 6), 
the Immobilization Comfort Questionnaire in 5.6% (n = 1), the Early Postoperative Comfort Scale 
in 11.1’n% (n = = 2), the PCQ and GCQ in 5.6% (n = 1), the PPCQ and GCQ in 5.6% (n = 1), the 
UIFCQ in 5.6% (n = 1) and HCQFF in 5.6% (n = 1). Of the studies which comprised 53.5% (n = 
23) of all the studies and in which Kolcaba’s Comfort Theory and GCQ were used, 30.4% (n = 7) 
were descriptive, 34.8% (n = 8) were experimental, 4.3% (n = 1) were methodological and 30.4% 
(n = 7) were compilation. When the studies were evaluated in terms of their topics, it was seen that 
the Comfort Theory and GCQ were used in 69.2% of them, the PPCQ was used in 14%, the RTCQ 
was used in 9.3%, and the HCQFF and Immobilization Comfort Questionnaire were used in 4.7% 
and the UIFCQ and PCQ were used in 2.3%. Results and Conclusions: It is believed that as nurses 
become familiarized with Kolcaba’s Comfort Theory, more and more studies to be conducted on the 
theory will be used in nursing practices and the results of evidence-based research will contribute 
to the development of nursing practices. In conclusion, it is recommended that in order to improve 
individuals’ comfort and thus quality of life, individuals should be given person-specific holistic care 
and that measurement tools developed in line with Kolcaba’s Comfort Theory both in Turkey and 
in other countries should be utilized more. 



DERGİ HAKKINDA

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2014 yılı itibariyle yayın hayatı-
na girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara yer 
verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda ÜÇ sayı çıkarmaktadır. Der-
gimizin sayıları NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında sistem üzerinden yayınlanmakta-
dır. Dergimiz gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimizde 
Hemşirelik Araştırmaları içerisinde değerlendirilebilecek her türlü yayına yer verilebilmekte-
dir. Dergimizin baş editörü Dr. Ümran SEVİL olup, dergi yönetim kurulunun aldığı kararlar 
doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o anki en 
üst unvana sahip hocası olup yönetim kurulunun %51’ inin aldığı kararlar uygulanmaktadır. 
Gönderilen her yayın kendi alanında uzman iki hakemin onayından geçerek hakemler tarafın-
dan yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına yer veri-
lir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu onayından geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen 
sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. 
Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi 
istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da 
yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul şartlarına uygun hareket etmeyi teyit 
ederek bu sisteme dahil olmuş sayılırlar.

Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacı-
larının mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında bilimsel çalışmalar yapmış olması şartı aranır. 
Dr. Unvanına sahip olmayan ve alanında yayın yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem 
kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını 
oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yöne-
tim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve 
uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide 
kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. 
Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde ha-
kem, bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yöne-
tim kurulu karar verebilir. 

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel 
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildi-
rilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olma-
lıdır. Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için 
gönderilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Her iki hakemden olumlu dönüş alan 
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. 
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the journal can decide on whether works which have not been sent to the approval of refere-
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Editor-in-Chief does not have to inform the executive board on this process. Executive board 
takes decisions regarding the participation of scientists in the referees, scientific and advisory 
boards of the journal. 

In our journal, special issues can be prepared for works which have been presented orally in 
some national or international congresses and which have been approved by a referee. Such 
special issues are just valid for oral presentations in agreed congresses. Such works have to be 
approved by scientific board of the congress and evaluated by referees. No work can be publis-



hed without referee assessment and approval. Works which are sent for publishing are submit-
ted to referees for their approvals. Works which are evaluated positively by the two referees are 
published. In addition, printed versions of the orally-presented works and their referee approval 
reports should be submitted to executive board of the journal as well as editor-in-chief. Works 
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regarding the process are provided for author and authors in a written format in the web page 
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Our journal acts in accordance with Law numbered “5846” on Intellectual and Artistic Works 
and its provisions within the frame of Turkish Republic legal rules. Our journal has the right 
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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. 



* Kitap

SEVİL, Ü., & YANIKKEREM, E. (2006). Kadına yönelik aile içi şiddet. İzmir, Türkiye: İzmir 
Güven Kitabevi, ss.36-66.

 
*Kitap Bölümü

TAŞKIN, L. (2014). Aile planlaması. İçinde Kadın Sağlığı Hemşireliği, 12. Baskı, Ankara, Türkiye: 
Özyurt Matbaacılık, ss.527-545.

SEVİL, Ü. (2008). Adölesan dönemi. İçinde A. Şirin (Ed.), Kadın Sağlığı , İstanbul, Türkiye: Bedray 
Basın Yayıncılık, ss.57-90.

BAYIK, A. (2004). Hemşirelik disiplini ve araştırma. İçinde İ. Erefe (Ed.), Hemşirelikte araştırma 
ilke süreç ve yöntemleri, 3. Baskı, İstanbul, Türkiye: Odak Baskı Ofset, ss.13-26.

BURGHARDT, G.M. (1984). On the origins of play. In P. K. Smith (Ed.), Play in Animals and 
Humans, Oxford, England: Basil Blackwell, pp.5-42.

 
* TNSA Kaynak Gösterimi:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ. (2014). 2013 Türkiye Nüfus 
ve Sağlık Araştırması (TNSA). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Ba-
kanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye

 
* Çeviri Kitap

DÖLEN İ., & ÖZDEĞİRMENCİ Ö. (2006). Diyabetes Mellutus ve gebelik. İçinde N.M. Çiçek, C. 
Akyürek, Ç. Çelik, A. Haberal (Çev.) Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, Ankara, Türkiye: Güneş 
Kitabevi, ss.435-450.

 
* Üç Yazarlı Kitap

ATALAY, M., ALPAR, Ş., & ÇAKIRCALI, E. (1997). Hemşirelik esasları el kitabı. İstanbul, Tür-
kiye: Birlik Ofset.

 



* Dergide Makale

AKYÜZ, A., KAYA, T., & ŞENEL, N. (2007). Annenin Emzirme Davranışının ve Emzirmeyi Etki-
leyen Durumların Belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(5), 331-335.

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: 10.17371/UHD.2014018935

TOSUN, N., OFLAZ, F., AKYÜZ, A., KAYA, T., YAVA, A., YILDIZ, D., & vd. (2008). Hemşirelik 
Yüksek Okulu öğrencilerinin intörn eğitim programından beklentileri ile program sonunda kazanım 
ve önerilerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 50(3), 164-171.

ŞEN, E., GÜNERİ, S.E., YANIKKEREM, E., HADIMLI, A., KAVLAK, O., Şİ-
RİN, A., & et al. (2012). Determination of knowledge requirements and health practices 
of adolescent pregnant women. International Journal of Caring Sciences, 5(2), 171-178. 
 
* Yayınlanmamış Tez

ER, N. (2012). Riskli erken doğumda antenatal risk faktörlerinin analizi. Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Doğum ve 
Kadın Sağlığı Hemşireliği, Edirne

FIRAT, A. (2005). Preterm eylem tedavisinde nifedipin’in etkinliğinin araştırılması. Yayınlanmamış 
Uzmanlık Tezi, T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim 
Hastanesi, İstanbul

ÇAM, E. (2009). Erken doğuma neden olan risk faktörleri. Yayınlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi, 
Zonguldak 

 
* İnternette Yazarı Belli Olan Yazı

ERİŞİM TARİHİ MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR!

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. (2015). İstatistiklerle Kadın, 2014. http://www.tuik.gov.tr/
PreHaberBultenleri.do?id=18619, Erişim Tarihi: 06.05.2015

KELLNER, D. (2012). Cultural studies and philosophy: Intervention. http://pages.gseis.ucla.edu/
faculty/kellner/essays/culturalstudiesphilosophy.pdf , Accessed: 12.03.2012 



SANTORO, K.,  SCHOENMAN, J.,  SCHMIDT, E., &  SHEPPARD, M. (2010). Preventing 
adolescent injury: The role of health plans. CSN/NIHCM Issue Brief. http://www.nihcm.org/pdf/
InjuryIssueBrief.pdf, Accessed: 30.11.2014

 
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.



INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES (UHD)

INFORMATION FOR AUTHORS

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. 



* Books

SEVİL, Ü., & YANIKKEREM, E. (2006). Kadına yönelik aile içi şiddet. İzmir, Türkiye: İzmir 
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