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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 yedinci sayısını siz okurlarına sunmaktan 
dolayı mutlu ve gururluyuz. Öncelikle dergimize gösterdiğiniz yoğun ilgiye çok teşekkür ederiz. Dergimizin 
bu sayısında; “Hemşirelerin Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Kadına Yönelik Şiddet Belirtilerini Tanıma 
Düzeyleri” “Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler” “Hemşirelerin Stresle Başa Çık-
ma Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi” “Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ndeki Şizofreni 
Hastalarına Uygulanan Öncü Belirtileri Tanıma ve Baş Etme Eğitiminin İçgörü Düzeyi ve Yaşam Kalitesine 
Etkisi” “Tüberküloz Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi: Sağlık Yüksekokulu Örneği” “Üniversite Öğrencilerinin 
Üreme ve Cinsel Sağlığa Yönelik Bilgi Düzeyleri” “Hemşirelik Bir ve İkinci Sınıf Öğrencilerinin Bakım 
Planı İçin Cinsellik ve Üreme Alanına İlişkin Veri Toplamada Yaşadıkları Güçlükler” “Hemşirelik Bölümü 
Öğrencilerinde Çevresel Risk Algısı ve İlişkili Etmenler” “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi 
Alan Öğrencilerin Pediatri Klinik Uygulama Becerisi, Kaygı Düzeyleri ve İlişkili Faktörler” “Tüberküloz 
Hastalarında  İçselleştirilmiş Damgalamanın Değerlendirilmesi” isimli toplam on adet araştırma makalesine 
yer verdik. Bu makalelerin hemşirelik alanında hizmet veren hemşirelere ve akademisyenlere yararlı olacağını 
düşünmekteyiz. Siz değerli okuyucu ve yazarlarımızın da desteğiyle daha birçok sayıya imza atacağımıza 
olan inancımız tamdır. Bilimsel süreli yayıncılıkta hakemli bir derginin bilimsel niteliğinin geliştirilmesinde, 
dergi hakemlerinin ve editörün çok önemli sorumlulukları vardır. Bu güne kadar değerli zamanlarını vererek 
makale değerlendirmelerini titizlikle yapan hakemlerimize teşekkür ediyoruz. Sizlerin desteği ve gönderece-
ğiniz nitelikli araştırma makaleleri sayesinde bu derginin de uluslararası süreli yayınlar içerisinde SCI-E’de 
dizinlenen dergiler arasında yer alabileceği müjdesini sizinle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aramıza 
yeni katılan bilim insanlarına ve yayınlarıyla bizleri destekleyen yazarlarımıza okuyucu ve takipçilerimize, 
dergide emeği geçen herkese yürekten sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunar bir sonraki sayımızda görüşmek 
üzere esenlik ve mutluluklar dileriz.

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

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

Prof. Dr. Ümran SEVİL
Baş Editör

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

We are proud of sharing the seventh volume of International Refereed Journal of Nursing Research with 
you. We extend thanks for your great interest to our journal. There are a total of ten research papers namely; 
“Status of Nurses for Being Subject to Violence and Their Recognition Level of the Indicators of Violence 
against Women”, “Emotional Intelligence Level of Nurses and The Affecting Factors”, “Analysis on Nurses’ 
Behaviors of Coping with Stress in terms of Some Variables”, “Insight Level of the Training on Recognizing 
and Coping with the Premonitions Applied to Schizophrenic Patients in Community Mental Health Center 
and Its Effect on Quality of Life”, “Determination of Tuberculosis Knowledge Level: Example of Vocational 
School of Health”, “Knowledge Levels of University Students for Reproduction and Sexual Health”, “Prob-
lems Experienced by the Nursing Students in the First and Second Years in Data Collection Regarding the 
Field of Sexuality and Reproduction for Care Plan”, “Environmental Risk Perception and Related Factors in 
Nursing Students”, “Pediatric Clinical Practice Skill and Anxiety Levels of Students Taking Pediatrics Nursing 
Lesson and Related Factors”, “Evaluation of Internalized Stigmatization in Tuberculosis Patients”. We are of 
the opinion that these papers will be beneficial for the nurses and academicians serving in the field of nursing. 
We believe that we will publish many more volumes with the support of our esteemed readers and authors. 
Referees and the editor of the journal have significant responsibilities in improving the scientific quality of a 
refereed journal in scientific periodical publishing. We extend thanks to our referees who spent their valuable 
time on meticulous evaluation of papers. We are happy to announce 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 
m14-13- 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. 
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HEMŞİRELERİN ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI VE KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET BELİRTİLERİNİ TANIMA DÜZEYLERİ1

NURSES’ EXPOSURE TO VIOLENCE AND THEIR LEVEL OF 
KNOWLEDGE ON THE SIGNS OF VIOLENCE AGAINST WOMEN

Hatice DURMAZ1, Tuba KORKMAZ2, Ayşe OKANLI1

1 Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Erzurum/Türkiye
2 Mevlana Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Konya/Türkiye

Öz: Amaç: Bu çalışma; hemşirelerin şiddet görme durumlarını 
ve kadına yönelik şiddet belirtilerini tanıma düzeylerini belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte planlanan araş-
tırmanın evrenini bir Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşireler 
oluşturmaktadır. Tüm evrene ulaşılması planlanan araştırmanın 
örneklemini ise 1 Temmuz-15 Ağustos 2012 tarihleri arasında 
hastanede çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 120 hem-
şire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafın-
dan hazırlanan sosyodemografik veri formu ile Baysan ve Kara-
dağlı tarafından geliştirilen ve geçerliliği güvenirliği yapılan 
‘’Hemşire, Ebe ve Hekimlerin Kadına Yönelik Şiddet Belirtileri-
ni Tanımalarına İlişkin Ölçek Formu’’ kullanılmıştır.Verilerin 
analizi SPSS 17,0 ile ortalama, standart sapma, yüzdelik dağılım-
lar, t testi, One Way ANOVA kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: 
Araştırmaya katılan hemşirelerin en çok duygusal şiddet olmak 
üzere toplamda %27,5’inin şiddete maruz kaldığı saptanmıştır. 
Hemşirelerin, kadına yönelik fiziksel ve duygusal şiddet belirtile-
rini tanıma düzeyleri açısından ölçek puan ortalamaları incelendi-
ğinde fiziksel alt boyut 4,9±1,8, duygusal alt boyut 7,3±2,2 ve 
toplam puan ortalaması 12,2±3,3 olarak bulunmuştur. Bu puan 
ortalamalarına göre hemşirelerin duygusal şiddet belirtilerini daha 
iyi tanıdıkları fakat her iki alt boyutta da bilgi düzeylerinin yeter-
siz olduğu saptanmıştır. Sonuç: Hemşirelerin en az dörtte birinin 
şiddete maruz kaldığı ve kadına yönelik şiddet belirtilerini tanı-
mada yeterli olmadıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kadına Şiddet, Bilgi Düzeyi, Hemşire 

Abstract: Aim: The aim of this study was to investigate nurses’ 
exposure to violence and their level of knowledge on the signs of 
violence against women. Method: The study population of this 
descriptive research consisted of the nurses working in one State 
Hospital in Turkey. Without any sample selection, the sampling 
of the study comprised of 120 nurses, who agreed to participate 
in the study and were working in the hospital between July 1, 
2012 and August 15, 2012. A sociodemographic data questionna-
ire prepared by the researchers, and “Knowledge of Nurses, 
Midwifes and Physicians on the Signs of Violence Against Women 
Scale”, which was developed and tested for its validity and relia-
bility by Arabacı & Karadağlı, were used. Data analysis was 
performed with SPSS 17,0 using mean, standard deviation, per-
centage distribution, t-test and One Way ANOVA. Results: Of the 
nurses included in the study, 27,5% was found to be exposed to 
violence, particularly the emotional violence. Looking at the mean 
scale scores in terms of ability of nurses to recognize signs of 
physical and emotional violence against women, the physical 
sub-scale score was found to be 4,9±1,8, emotional sub-scale 
score was 7.3±2.2, and the mean total score was 1.2±3.3. Accor-
ding to these mean scores, it was found that nurses recognize the 
signs of emotional violence better, but their levels of knowledge 
in both sub-scales were found to be inadequate. Conclusion: It 
was revealed that at least a quarter of the nurses was exposed to 
violence, and was not able recognize the signs of violence against 
women adequately.

Key Words: Violence Against Women, Knowledge, Nurses
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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

Şiddet; özel bir ilişkide fiziksel saldırganlık, 
cinsel zorlama, psikolojik istismar ve kontrol 
etme davranışı şeklindeki eylemlere bağlı olarak 
ortaya çıkan, bireyde yaralanma, ölüm ve psiko-
lojik zarara yol açan ya da neden olma olasılığı 
bulunan herhangi bir  durumdur (WHO, 2002). 
Şiddet bireyde fiziksel ağrı ve yaralanmaya neden 
olan hareketler (WHO, 2002; Wallace, 2005) ya 
da bireyin bedensel ve ruhsal açıdan fiziksel, 
ekonomik, cinsel ya da duygusal her türlü zara-
rı görmesine neden olan bireysel ve toplu hare-
ketlerin tamamı olarak tanımlanmaktadır (Aktaş, 
2006: 2).

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) (2002) kadın sağ-
lığına verdiği ciddi zararlar nedeniyle ailede 
kadına yönelik şiddeti, ciddi ve öncelikli bir 
sorun olarak kabul etmiştir. Kadına yönelik şid-
det toplumda eşitlik, sağlık, kalkınma, barış he-
deflerine ulaşılmasını ve kadınların insan hakla-
rını ve temel özgürlüklerini kullanmalarını en-
gellemektedir. Şiddet kadını değersiz hale getir-
mektedir (Wallace, 2005). Değersizlik duygusu-
nun ise kadınların benlik saygıları üzerinde 
zorlayıcı etkisi bulunmaktadır (Yaşar, 2007:251-
81). 

Şiddet evde ve aile içinde daha sık görülmekle 
birlikte çarşıda, okulda, işyerinde kısaca yaşamın 
tüm alanlarında görülmektedir (ICN, 2001). 
Dünya Sağlık Örgütü’nün birden fazla merkezde 
yürüttüğü bir çalışmada kadınlar; yaşamları bo-

yunca birlikte yaşadıkları kişiler tarafından %13 
ile %61 arasında fiziksel, %6 ile %59 oranında 
cinsel, %15 ile %71 oranında fiziksel, cinsel ya 
da her iki şiddet türünü birlikte maruz kaldıkla-
rını belirtmektedirler (WHO, 2005). Amerika’da 
yapılan bir araştırmada diğer suçlara nazaran aile 
içi şiddetin daha fazla görüldüğü ve her 15 sani-
yede bir aile içi şiddet olgusu yaşandığı, her yıl 
2-4 milyon kadının eşi tarafından dövüldüğü, 
bunların 2000-4000’inin yaralanma sonucu öl-
düğü, 1,4 milyon çocuğa en az bir aile bireyi 
tarafından şiddet uygulandığı belirtilmektedir 
(Dijulio, 1998: 387-437). Güney Afrika, Kenya, 
Zambia, Mısır, Bangladeş, İspanya, Papua- Yeni 
Gine ve İngiltere’de kadınların şiddet mağduru 
oldukları basında da sık sık yer almaktadır (Sim-
mons and Dodd, 2003:1-187). 

Ülkemizde ise hayatının herhangi bir zaman 
aralığında fiziksel şiddete maruz kaldığını belir-
ten kadınların oranı %39’dur. Ülke genelindeki 
kadınların %39’u fiziksel şiddet, %15’i cinsel 
şiddet yaşarken, kadınların %42’sinin iki şiddet-
ten en az birini yaşaması, cinsel şiddetin fiziksel 
şiddet ile birlikte yaşandığını göstermektedir 
(KSGM, 2009:6-7). Başbakanlık Aile Araştırma 
Kurumu’nun Türkiye’de yaptığı diğer bir araş-
tırmada ise kadınların %57,7’sinin ilk evlilik 
günlerinde fiziksel şiddetle karşılaştığını, %5,3’ünün 
hamilelik döneminde, %18,1’inin ise ilk çocuğun 
doğumundan sonra şiddete maruz kaldığını or-
taya koymaktadır (Başbakanlık Aile Araştırma 
Kurumu, 1995:139). 
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Sağlık çalışanları arasında ve büyük oranda 
kadınlar tarafından icra edilen hemşirelik mes-
leğinde de şiddet vakaları gözlemlenmektedir. 
Son zamanlarda giderek artan şiddet olayları 
özellikle sağlık personeli arasında endişeye yol 
açmıştır. Her yıl 25 milyon kişinin iş ortamında 
şiddete maruz kaldığı ifade edilmektedir (Kes-
singer, 2000). Ülkemizde yapılan birçok çalışma 
sağlık çalışanları içinde özellikle hemşirelerin 
şiddete maruz kaldığını ortaya koymaktadır 
(Bilgin ve Buzlu, 2006: 75-90; Coşkun ve Öztürk, 
2008:60; Gökçe ve Dündar, 2008: 25-8). Yine 
konuyla ilgili yurt dışı literatüre bakıldığında 
sağlık çalışanları arasında fiziksel şiddete maruz 
kalma oranı %55’lere kadar yükselmektedir 
(Camerino et al., 2008: 35-50; Calabro, 2007:1-
244). Kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik 
yapılan birçok siyasi, sosyal ve akademik girişi-
me rağmen sağlık çalışanları arasında da şiddet 
oranlarının yüksek olması çarpıcı bir bulgudur. 

Bu çalışmada incelenen diğer konu hemşirelerin 
kadına yönelik şiddet belirtilerini tanımadaki 
yeterlilik düzeyidir. Bu durumun oluşmasında 
şiddeti önlemeye yönelik eğitim durumunun, 
şiddet vakalarında prosedürün nasıl işleyeceğinin 
bilinmemesinin ve çeşitli sosyal sorunların etken 
olduğu düşünülmektedir. Aslında halen dünyada 
ve Türkiye’de şiddetin gerçek boyutları biline-
memektedir. Özellikle aile içi ilişkilerinin özel 
kabul edilmesi, şiddet deneyimlerinin gizlenme-
si bu bilinmezlikte önemli faktörlerdir (Polat, 
2005:7-107). 

Kadının maruz bırakıldığı şiddet vakalarını ta-
nımlama, tedavi etme ve psikososyal destek 
sağlamanın yanı sıra, şiddeti önleme, özellikle 
kadın ve çocukları koruma ve şiddetin olmadığı 
bir kültürün oluşmasının ve sürekliliğinin sağ-
lanmasında sağlık çalışanlarına önemli görevler 
düşmektedir. Özellikle hemşirelerin savunuculuk, 
danışmanlık, eğitim ve bakım rollerinin gereği, 
kadının, ailenin ve toplumun sağlığının korun-
ması ve iyileştirilmesi gerektiğinde rehabilitas-
yonu sağlama işlevleri bulunmaktadır. Toplumun 
tüm kesimleriyle iletişim halinde bulunan ve 
çalıştığı zaman aralığının büyük bir kısmını 
hastayla birlikte geçiren hemşirelerin şiddet 
mağdurunu tanıma, suçluluk hissetmeden soru-
nunu dile getirmede cesaretlendirme, mahremi-
yetini ve güvenliğini sağlama, uygun veri topla-
ma, gerekli durumlarda diğer profesyonellere 
yönlendirme ve destek sistemleri ile ilgili reh-
berlik etme gibi görevlerini yerine getirmesi 
gerekmektedir (ICN, 2001). Fakat sağlık çalı-
şanlarının çoğu, şiddete uğramış kadının tanılan-
ması, gereksinimlerinin belirlenmesi ve görüş-
menin sorumluluğunu üstlenmede yeterli eğitime 
sahip değildir (WHO, 2002). International Co-
uncil of Nurses (2001), şiddet konusunda ku-
rumsal politikalar ve mesleki donanım yetersiz-
liği nedeniyle hemşirelerin sorumluluklarını 
yeterince yerine getirmediklerini ifade etmekte-
dir. 

Şiddete maruz kalan bireyler bu sorunla ilgili 
yardım almak istemekte ancak çeşitli nedenlerden 
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dolayı genelde sorunu paylaşmamaktadırlar. Bu 
nedenlerin başında suçluluk hissetme, utanma, 
sorunun çözümüne yönelik oluşan ümitsizlik ve 
yardım isteyeceği bireye güvenmeme gelmekte-
dir. Bu nedenle hemşirelerin aile içi şiddeti dü-
şündüren durumları iyi bilmeleri ve saptamaları 
aile içi şiddetin ele alınmasında büyük önem 
taşımaktadır (Shea et al., 1997: 26-34) Şiddet ile 
mücadele etmek için multidisipliner bir müca-
dele şarttır. Bu nedenle sağlık, güvenlik, adalet 
gibi alanlarda görev yapan uzmanların ve toplu-
mun desteği gerekmektedir. Bu nedenle şiddet 
mağduru bireyle karşılaşan sağlık personelinin, 
polisin ve adli personelin şiddetin ne olduğu, 
nelerin şiddet sayılacağı, şiddete maruz kalan 
bireye yaklaşım ve şiddeti önleme konularında 
eğitilmeleri gerektiği belirtilmektedir (Tel, 2002: 
1–9). Böyle bir eğitimin oluşturulması için ön-
celikle sağlık personelinin bu konudaki bilgi 
düzeyi ve eksiklikleri belirlenmelidir. 

Bu araştırma bir devlet hastanesinde çalışan 
hemşirelerin şiddete maruz kalma durumlarını 
ve şiddet belirtilerini tanıma düzeylerini belirle-
mek amacıyla yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Tanımlayıcı tipte planlanan araştırmanın evreni-
ni bir devlet hastanesinde çalışan hemşireler 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 1 
Temmuz-15 Ağustos 2012 tarihleri arasında 
hastanede çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul 

eden 120 hemşire oluşturmuştur. Veriler toplan-
maya başlanmadan önce bireylere çalışma hak-
kında açıklama yapılmış, ölçekler gönüllülük etik 
ilkesi esas alınarak doldurulmuştur. Verilerin 
toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırla-
nan sosyodemografik veri formu ile Baysan ve 
Karadağlı tarafından geliştirilen ve geçerliliği 
güvenirliği yapılan Hemşire, Ebe ve Hekimlerin 
Kadına Yönelik Şiddet Belirtilerini Tanımalarına 
İlişkin Ölçek Formu kullanılmıştır. Yapılan fak-
tör analizi doğrultusunda ölçeğin “Fiziksel Be-
lirtiler” ve “Duygusal Belirtiler” olmak üzere 
iki alt boyuttan oluştuğu saptanmıştır. Ölçek 
“doğru” ve “yanlış” şeklinde ikili olarak hazır-
lanmıştır.  Yanıtların değerlendirilebilmesi için, 
pozitif ifadelerde (1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29. maddeler) 
“doğru” seçeneğine “1” puan, “yanlış” seçene-
ğine “0” puan verilerek, negatif ifadelerde ise  
(2, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 23, 30, 31. mad-
deler) tam tersi bir puanlama (“doğru” seçene-
ğine “0” puan , “yanlış” seçeneğine “1” puan) 
yapılarak, yanıtlar sayısal değerlere dönüştürül-
müştür. Bu puanlar kullanılarak, toplam ve iki 
alt boyuta (fiziksel ve duygusal) göre puan orta-
lamaları hesaplanmaktadır. Ölçekten elde edile-
cek en yüksek puan “31”, en düşük puan “0”dır. 
Puanlama toplam ölçek puanı için (en düşük-en 
yüksek) 0–31, fiziksel alt ölçek puanı için 0–13, 
duygusal alt ölçek puanı için ise 0–18 olarak 
belirlenmektedir. Yüksek puanlar bilgi düzeyinin 
yüksek olduğunu göstermektedir.



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 7 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
May / June / July / August Summer Issue: 7 Year: 2016

ID:116 K:171
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)

5

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, 
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Verilerin analizi SPSS 17,0 ile ortalama, standart 
sapma, yüzdelik dağılımlar, t testi, One Way 
ANOVA kullanılarak yapılmıştır.

BULGULAR

Çalışmaya katılan bireylerin %92,5’i kadın ve 
%7,5’i erkektir. Hemşirelerin %51,7’si evli, 
%46,7’si bekar ve %0,6’sı boşanmıştır. Eğitim 
düzeyleri incelendiğinde %23,3’ü lise, %32,5’i 
yüksekokul, %40,8’i lisans, %2,5’i yükseklisans 
ve %0,9’u doktora mezunudur (Tablo 1).

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Sosyodemografik Bilgileri (n=120) 

Sosyodemografik Özellikler Sayı (n) Yüzde (%)

Cinsiyet  Kadın 111             92,5

Erkek     9  7,5

Medeni Durum  Evli   62             51,7

Bekar   56             46,7

Boşanmış     2  0,6

Eğitim Durumu Lise   28 23,3

Yüksekokul   39 32,5

Lisans   49 40,8

Yükseklisans     3   2,5

Doktora     1   0,9

Toplam 120           100,0

Çalışmaya katılan hemşirelerin %27,5’i en az bir 
defa olmak üzere farklı bireyler tarafından şid-
dete maruz kaldığını ifade etmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2. Hemşirelerin Şiddete Maruz Kalma Durumları (n=120)

Şiddet Görme Durumu Şiddeti Gören Sayısı (n)         Şiddet Görme Oranı (%)

Evet 33     27,5

Hayır 87     72,5

Toplam                   120 100,0
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Çalışmaya katılan hemşirelerin %9,2’si babasın-
dan, %10,0’u annesinden, %7,5’i eşinden, %6,7’si 
hastadan, %6,7’si hasta yakınından ve %5,8’i 

amirinden şiddet gördüğünü belirtmiştir (Tablo 
3).

Tablo 3. Hemşirelerin Kimden Şiddet Gördükleri (n=33)*

Şiddeti Uygulayan Kişi Şiddet Gören Hemşire Sayısı (n) Şiddeti Görme Oranı (%)

Anne 12 36,3

Baba 11 33,3

Eş   9 27,2

Hasta   8 24,2

Hasta Yakını   8 24,2

Amir   7 21,2

*Şiddete maruz kalan bireyler üzerinden hesap-
lanmıştır ve bireylere birden fazla seçenek seçe-
bilme hakkı sunulmuştur.

Bireylerin gördüğü şiddet, çeşitleri açısından 
incelendiğinde hemşirelerin cinsel şiddete maruz 

kalmadıkları, en çok duygusal şiddete maruz 
kaldıkları anlaşılmaktadır. Bununla birlikte hem-
şirelerin %16,7’si fiziksel şiddete maruz kaldı-
ğını belirtmiştir (Tablo 4).

Tablo 4. Şiddete Maruz Kalan Hemşirelerin Ne Tür Şiddet Gördükleri (n=33)*  

Şiddet Türü Sayı (n) Yüzde (%)

Fiziksel Şiddet 20 60,6

Duygusal Şiddet 27 81,8

Ekonomik Şiddet   6 18,1

*Şiddete maruz kalan bireyler üzerinden hesap-
lanmıştır ve bireylere birden fazla seçenek seçe-
bilme hakkı sunulmuştur.

Hemşirelerin kadına yönelik şiddet belirtilerini 
tanımalarına ilişkin ölçek puan ortalamaları in-
celendiğinde fiziksel alt boyut 4,9±1,8, duygusal 

alt boyut 7,3±2,2, toplam puan ortalaması ise 
12,2±3,3 olarak bulunmuştur (Tablo 5). Hemşi-
relerin medeni halleri ve eğitim düzeyleri açısın-
dan şiddete maruz kalma durumları incelendi-
ğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulu-
namamıştır. Ölçek puan ortalamalarına göre 
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hemşirelerin duygusal şiddet belirtilerini daha iyi bildikleri fakat her iki alt boyutta da bilgi düzey-
lerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir.

Tablo 5. Hemşirelerin Kadına Yönelik Şiddet Belirtilerini Tanımalarına İlişkin Ölçek Puan 
Ortalamaları

Ölçek Alt Boyutları   min     max       Ortalama     Standart Sapma 
            (x)                      (ss)

Fiziksel alt boyut 1   9            4,9          ±           1,8

Duygusal alt boyut 3 15            7,3          ±           2,2

Toplam ölçek puanı 6 23          12,2          ±           3,3

Hemşirelerin %35,0’i eğitimleri sırasında şiddet 
hakkında eğitim aldıklarını, %31,7’si ise kurum-
da çalışırken bilgilendiğini belirtmiştir. Bireyle-
rin %85,8’i herhangi bir şiddet vakasında bildi-
rim yapacağını söylerken %14,2’si bildirim 
yapmayacağını belirtmiştir. Hemşirelerin bildirim 

yapmama nedenleri arasında işe yarayacağını 
düşünmeme, aile işlerine karışmak istememe, 
mağduru zor durumda bırakma, zarar gelmesin-
den korkma ve yasal prosedürü bilmeme gibi 
maddeler yer almaktadır (Tablo 6).

Tablo 6. Hemşirelerin Kadınların Maruz Kaldığı Şiddet Konusunda Bildirim Yapmama  
Sebepleri (n=120) *

Bildirim Yapmama Sebepleri Sayı (n) Yüzde (%)

İşe yarayacağını düşünmeme  13 10,8

Aile meselesine karışmayı doğru bulmama   6 5,0

Mağduru daha zor durumda bırakmaktan korkma   4 3,3

Kendisine zarar gelebileceğinden korkma 10 8,3

Bildirimin nereye yapılacağını ve yasal prosedürü 
bilmeme

  2 17

*Araştırmaya katılan bireyler üzerinden hesap-
lanmıştır ve bireylere birden fazla seçenek seçe-
bilme hakkı sunulmuştur.

TARTIŞMA

Ülkemizde bir devlet hastanesinde hizmet veren 
hemşirelerin şiddet görme durumlarını ve kadına 
yönelik şiddet belirtilerini tanıma düzeylerini 
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belirlemek amacıyla yapılan çalışma bulguları 
iki kısım olarak ilgili literatür doğrultusunda 
tartışılmıştır.

Sağlık alanında hizmet sunan profesyoneller ve 
özellikle 24 saat hizmet sunan, zamanının çoğu-
nu hasta ve yakınlarıyla geçiren hemşireler fi-
ziksel ve sözel şiddete daha fazla  maruz kala-
bilmektedir (Bilgin ve Buzlu, 2006: 75-90; Ca-
labro, 2007:1-244). 

Yapılan bir araştırmaya katılan sağlık personeli-
nin yaklaşık %30’u çocukluğunda ya da gençli-
ğinde anne ve babasından fiziksel şiddet gördük-
lerini ve %8’i ise şuan birlikte yaşadığı ailede 
herhangi bir fiziksel şiddet türünün var olduğunu 
belirtmişlerdir. Yine Kurçer ve arkadaşlarının 
(1999: 31-4) çalışmasında çocukluğunda şidde-
te maruz kaldığını söyleyenlerin oranı %33’tür. 

Bu çalışmada da şiddete maruz kalan hemşire-
lerin oranı %27,5 olarak saptanmıştır. Şiddeti 
önlemede önemli bir misyonu bulunan hemşire-
lerin şiddete maruz kalmaları dikkat çekici bir 
bulgudur.  Şiddeti önlemeye yönelik yapılan 
birçok girişime rağmen sağlık çalışanları arasın-
da bile şiddetin var olması bu konudaki girişim-
lerin yetersiz olduğunu düşündürmektedir.

Yurt içi literatürde hemşirelerin işyerinde gör-
dükleri şiddeti belirlemek amacıyla yapılan ça-
lışmalarda fiziksel şiddete maruz kalma oranı 
%50 ila %90 arasında değişmektedir (Coşkun 
ve Öztürk, 2008: 60; Gökçe ve Dündar, 2008: 

25-8).  Yine psikiyatrik tedavi ortamlarında ya-
pılan bir araştırmada, saptanan 1289 saldırı 
olayının 587’sinin hemşireye yönelik olduğu 
saptanmıştır (Owen et al., 1998: 1452-7). Özel-
likle psikiyatri hemşirelerinin risk altında bulun-
duğu düşünülerek yapılmış olan bu çalışmalarda 
bulunan sonuçların (Coşkun ve Öztürk, 2008: 
60; Gökçe ve Dündar, 2008: 25-8) bu araştırma-
nın sonucundan yüksek bulunmasının örneklem 
farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Ülkemizde 12 ayrı sağlık kurumunda sağlık 
çalışanları üzerinde yapılan bir çalışmada, çalış-
ma yaşamı boyunca sözel şiddet de dahil olmak 
üzere şiddete uğrama oranı %72,6 olarak sap-
tanmıştır (Çamcı ve Kutlu, 2011:9-16). Hemşi-
reler üzerinde yapılmış yabancı literatüre bakıl-
dığında Christofides ve Silo (2005: 9-14) çalış-
malarında %39 ve Moore ve arkadaşları (1998: 
175-82) ise çalışmalarında %31 olarak bildirmiş-
lerdir.  Yine ülkemizde yapılan bir çalışmada 
şiddet gören psikiyatri hemşirelerinin oranı %90 
olarak verilmektedir (Gökçe ve Dündar, 2008: 
25-8). Bu araştırma sonucunda da fiziksel şid-
dete maruz kalma oranı %60,6 olarak saptanmış-
tır ve literatürle paralellik göstermektedir. Şid-
detle mücadelede önemli bir role sahip olan 
sağlık çalışanlarının kendilerinin şiddet görmesi 
ve bu oranların küçümsenemeyecek kadar yük-
sek olması dikkat çekici bir bulgudur. Bu neden-
le sağlık çalışanlarının şiddet ve etkileri konu-
sunda desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekli-
dir.   
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Sağlık personeli arasında şiddete maruz kalma 
açısından yurt dışı literatür incelendiğinde Avrupa’da 
565 sağlık merkezinde yapılan çok merkezli bir 
çalışmada fiziksel şiddete maruz kalma oranı 
%55 olarak saptanmış, şiddete maruz kalanların 
%89’unun kadın olduğu belirlenmiştir (Cameri-
no et al., 2008: 35-50). Bu araştırmanın sonu-
cunda da fiziksel şiddet oranı %60,6 olarak 
saptanmıştır ve yurt dışı literatürle paralellik 
göstermektedir. Bu sonuçlar şiddetin evrensel bir 
sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Oranlar 
farklı olsa da şiddetin her toplumda görülmesi 
sorunun önemini vurgulaması açısından önem-
lidir. Şiddeti ortadan kaldırmak için hem ulusal, 
hem de uluslararası platformda mücadele edil-
mesi gerektiği düşünülmektedir. 

Çalışmada saptanan dikkat çekici bir bulgu da 
hemşirelerin şiddeti en çok yine kendileri gibi 
kadın olan annelerinden görmeleridir (%36,3). 
Yine görülen şiddet çeşitlerine bakıldığında 
hemşirelerin en çok duygusal şiddete maruz 
kaldıkları saptanmıştır. Literatürde şiddetin en 
çok erkekler tarafından yapıldığı belirtilse de 
gelin ve kaynananın birlikte yaşadığı ailelerde 
aile içi şiddetin daha fazla olduğunu kanıtlayan 
çalışmalar bulunmaktadır (Turan ve ark. 2000; 
Volkan ve ark. 2002). Bu bulgular düşünülenin 
aksine duygusal baskıların aynı cinsiyetler ara-
sında daha fazla yaşandığını düşündürebilir.

Şiddete maruz kalan hemşirelerin kim tarafından 
şiddet gördüğüne bakıldığında %33,3 baba ve 

%27,2 eş olarak saptanmıştır. Başbakanlık Aile 
ve Araştırma Kurumu verilerinde şiddeti en 
fazla erkeklerin uyguladığını belirtmektedir. Yine 
konuyla ilgili yapılmış çalışmalar incelendiğinde 
şiddeti uygulayanların genelde erkekler olduğu 
ve ağırlıklı olarak fiziksel şiddetin uygulandığı 
saptanmıştır (Kocacık ve Çağlayandereli, 2009: 
25-43; Akyüz, Kuğu ve Doğan, 2002: 41-48; 
Ayrancı, Günay ve Ünlüoğlu 2002: 75-87)

Hemşirelerin kadına yönelik şiddet belirtilerini 
tanıma düzeyleri, bilgi düzeyini etkileyen fak-
törler, şiddeti bildirmede yaşanan sorunlar yapı-
lan çalışma bulguları ile ilgili literatür doğrultu-
sunda tartışılmıştır.

Hemşirelerin savunuculuk ve danışmanlık rolle-
rinin gereği, şiddet gören kadınları yasal haklar 
ve şiddetle baş etme yolları hakkında bilgilen-
dirme ve uygun kanallara yönlendirme işlevi 
vardır (Tel, 2002: 1–9). Hemşirenin bu işlevini 
yerine getirebilmesi için şiddetin fiziksel ve 
duygusal belirtilerini fark edip kadınlara yol 
göstermesi ve kendisini ifade edemeyen kadınlar 
için destek olması,  konuşamayan kadınların dili 
olması gerekmektedir. Fakat yapılan çalışmalar 
sağlık çalışanlarının aile içi şiddet konusunda 
farkındalıklarının düşük ve bilgilerinin yetersiz 
olduğunu göstermektedir (Haggblom and Möller, 
2005: 235–42; Cann et al., 2001: 89–95; Pecko-
ver, 2003: 200–8; Mccosker et al., 1999: 5–12; 
Mezey et al., 2005: 744–52). Yine ülkemizde 
yapılan bir çalışmada hemşirelerin, şiddete uğ-
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rayan kadını öncelikle görülen darp izi ve yara-
lanmalar yoluyla tanıdıkları, belirtilerin gözle 
görülür olmadığı durumlarda şiddeti tanımanın 
güçleştiğini ve şiddet belirtilerini tanıma oranının 
şiddete uğrayan kadınlarla daha sık karşılaşan 
hemşirelerle sınırlı kaldığını saptamıştır (Gömbül 
ve Buldukoğlu, 2015: 103-14). Bu araştırma 
sonucunda da hemşirelerin şiddet belirtilerini 
tanımaya yönelik her iki boyutta da bilgi düzey-
lerinin yetersiz olduğu saptanmıştır. Bu sonuç, 
hemşirelerin hizmet verdiği kadınlarda şiddeti 
tanımakta yetersiz kaldıklarını düşündürmektedir. 
Şiddetle mücadele de olumlu sonuçların alına-
bilmesi için öncelikle sağlık ekibinin bu konuda 
bilinçli olması ve farkındalığın artırılması gerek-
tiği düşünülmektedir. 

Zamanının büyük bir çoğunluğunu hasta ve 
yakınları ile geçiren hemşireler, şiddet belirtile-
rini erken fark edip mağdurları doğru yönlendir-
me açısından çok önemli bir konumdadırlar. 
Fakat yapılan çalışmalar hemşirelerin çeşitli 
nedenlerle şiddet konusunda bildirim yapmadık-
larını ya da şiddetle tam olarak nasıl mücadele 
edeceklerini bilmediklerini ortaya koymuştur. 
Kıyak ve Akın (2010: 5-16) hemşire ve ebeler 
ile yapmış oldukları çalışmalarında, şiddete ma-
ruz kalmış bir kadınla karşılaşıldığında yapılacak 
uygulamaları sırasıyla; dinleme ve destekleme 
(%28,0), kurumsal yardım alabileceği kuruluşlar 
hakkında bilgi verme (%26,5), hiçbir şey yap-
mama (%17,4) ve anamnez alıp hekime yönlen-
dirme (%16,5) şeklinde tercih yaptıklarını sap-

tamışlardır. Bazı kaynaklarda sağlık personelinin 
tutumunu, şiddetin daha çok aile sorunu olarak 
görülmesi, zaman yetersizliği ve eğitim eksikli-
ği gibi faktörlerin etkilediği belirtilmektedir 
(WHO, 2002; Yanıkkerem vd., 2006: 93-104; 
Koştu, 2003; Gömbül, 2000:1). Gömbül (2000: 
19-32) çalışmasında, hemşirelerin aile içi şidde-
ti önleme ve yardım etmede sorumluluk hisset-
mediklerini hatta mesleklerinin aile içi şiddete 
müdahale edebilecek güç ve statüde olmadığını 
düşündüklerini belirtmiştir.

Sağlık profesyonellerinin şiddetle mücadelede 
kilit bir noktada olduğu düşünülürse bu konular-
da güçlendirilmesi ve eğitilmeleri önemlidir. 
Fakat hemşireler eğitimleri sırasında aile içi 
şiddet gibi sağlık sorunlarına müdahale etmek 
için eğitilmemektedirler (Koştu, 2003).

Sarıbıyık’ın (2012: 66-7) yapmış olduğu çalış-
mada hekimlerin %76,7’sinin, hemşirelerin 
%74,3’ünün ve ebelerin %77,1’inin kadına yö-
nelik şiddet konusunda mezuniyet öncesi her-
hangi bir eğitim almadıklarını saptanmıştır. Kıyak 
ve Akın (2010: 5-16)  çalışmalarında öğrenim-
leri sırasında ya da mesleki çalışma süreci içeri-
sinde çok az hemşire ve ebenin eğitim aldıkla-
rını belirtmişlerdir. Baysan ve Karadağlı (2006: 
101-12) çalışmalarında araştırmaya katılan 
hemşire ve ebelerin çoğunun, öğrenimi sırasında 
ve meslekte çalışma süresi içinde eğitim alma-
dıklarını ifade ettiklerini belirtmişlerdir. Bu 
araştırmada da hemşirelerin %65,0’i öğrenimi 
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sırasında, %68,3’ü ise çalışırken şiddetle ilgili 
herhangi bir eğitim almadığını ifade etmiştir. 
Ülkemizde şiddetle mücadele için atılan adım-
ların daha pozitif sonuçlar doğurabilmesi için 
şiddet konusundaki eğitim açığının kapatılması 
gerektiği düşünülmektedir. 

Early ve arkadaşları (2002: 199-204) çalışmala-
rında hemşirelerin %59,4’ünün, Moore ve arka-
daşları (1998: 175-82) çalışmalarında %54’ünün, 
Cann ve arkadaşları  (2001: 89–95) çalışmala-
rında %30’unun aile içi şiddet konusunda eğitim 
aldıklarını belirtilmişlerdir. Yurtdışında yapılan 
çalışmalarda eğitim alma durumunun daha iyi 
olduğu söylenebilir. Fakat gerek yurt içinde 
gerekse yurtdışında şiddet oranları göz önünde 
tutulursa konuya yönelik eğitimlerin yetersiz 
olduğu söylenebilir. 

Hemşirelerin şiddete maruz kalmış kadına etki-
li bakım verebilmeleri için öncelikle kendilerini 
bu konuda yeterli hissetmeleri ve şiddete uğramış 
kadına yardım edebilecek becerileri kazanmış 
olmaları önemlidir (Christofides and Silo, 2005: 
9–14; Nelms, 1999: 290–3).  

SONUÇ ve ÖNERİLER

Çalışmamız hemşirelerin evde ya da işyerinde 
şiddete maruz kaldıklarını ortaya koymaktadır. 
Bu sonuç aynı zamanda kadına şiddeti engelle-
mede kilit noktada bulunan hemşirelerin kendi 
yaşamlarında şiddeti durdurmaya yönelik yeter-
siz kaldıklarını düşündürmektedir. Bununla 

birlikte hemşirelerin şiddet konusunda bilgi 
düzeylerinin de düşük olduğu bulunmuştur. 

Bu sonuçlar doğrultusunda şiddetle mücadelede 
özellikle sağlık ekibinin yeni baş etme yöntem-
leri geliştirmeleri ve bu konuda desteklenmeleri, 
kadına yönelik şiddeti sona erdirmek ve belirti-
leri erken fark edip konuşamayan kadının cesa-
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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: Violence, broadly speaking, means any physical and/or psychological 
harm committed against one or more individuals. Violence committed against women in particular 
prevents the objectives of equality, health, development and peace from being more fully realized in 
society. Nurses play an overwhelmingly important role in this matter and therefore need to have 
greater awareness of indications of incidences of violence and increase their level of knowledge on 
this issue. Given that nurses themselves are exposed to violence within the family as well as within 
the work environment reveals the complexity of the issue. Aim: The aim of this study is to investi-
gate the amount and type of exposure nurses have to violence and their level of knowledge on the 
signs of violence against women.  Method: The study sample was randomly selected and consisted 
of 120 nurses who agreed to participate in the study and who were working in the hospital between 
the dates of July 1, 2012 and August 15, 2012. For data collection, a sociodemographic data ques-
tionnaire prepared by the researchers, and the “Knowledge of Nurses, Midwifes and Physicians on 
the Signs of Violence against Women Scale”, which was developed and tested for its validity and 
reliability by Baysan and Karadağlı, was used. Data analysis, which included calculation of mean, 
standard deviation, percentage distribution, t-test and One- Way ANOVA, was performed with the 
SPSS 17.0 software package.  Findings: A total of 27,5% of the nurses reported that during the 
course of their work they had been exposed to violence, with the most stated form being emotional 
violence and the least stated being sexual violence. In terms of who was responsible for committing 
these acts of violence, 33.3% had been exposed to violence from their father, 36.3% from their 
mother, 27.2% from their husbands, 24.2% from patients, 24.2% from relatives of the patient and 
21.2% from their superiors. Regarding the provision of instruction on the topic of violence, 35.0% 
of the nurses stated that they had taken courses on violence during their education, and 31.7% stated 
that they had been informed about issues related to violence during their work in the institution. 
Lastly, on the matter of reporting incidences of violence, 85,8% of the nurses stated that they repor-
ted any incidences of violence, whereas 14.2% stated that they did not report incidences of violence 
due to various reasons, including the belief that nothing would result from the reporting, reluctance 
to interfere in family affairs, the desire to avoid exposing the victim to difficult situations and/or 
harm, and the lack of knowledge of the necessary legal procedures. In the examination of the mean 
scale score data, the physical sub-scale score was found to be 4.9±1.8, the emotional sub-scale sco-
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re 7.3±2.2 and the mean total score 12.2±3.3. Results: In reviewing the studies conducted in Turkey, 
it was found that approximately 30% of the medical staff had reported that they had been exposed 
to physical violence from their parents during their youth or at some point in their childhood. In the 
study by Kurçer et al., 33.0% of the nurses stated that they had been exposed to violence in child-
hood. In the present study, 27.5% of the nurses were found to have been exposed to violence, the 
results of which are similar to other studies in Turkey. Among the studies reviewed in the internati-
onal literature on exposure to violence among health-care personnel, a multicenter study conducted 
in 565 health centers around Europe found the percentage of nurse exposure to physical violence to 
be 55%, with 89% of those exposed to violence being female. Again, in a study conducted in psychi-
atric treatment settings, of the 1289 incidents of violence identified, 587 were found to be against 
nurses. Studies have revealed that nurses tend not to report violence for a variety of reasons and do 
know how to fight against violence. Considering domestic violence, the reasons for the lack of re-
porting include fear of causing further harm to the victim, the belief that reporting would be ineffec-
tive and lack of knowledge of the legal procedures for reporting and of where to ask for assistance. 
Looking at the studies conducted in Turkey, it was found that the majority of physicians and nurses 
had no training or inadequate training on approaches, diagnosis and treatment for women who are 
exposed to domestic violence. As nurses are the ones who spend the most time with the patients and 
their relatives, they play a particularly important role in terms of noticing the early signs of violence 
and properly directing the victims. As a requirement of the advocacy and advisory roles of nurses, 
nurses are responsible for informing victims of violence about ways to deal with violence and the 
legal procedures available to them, and for directing them to the appropriate channels. In order to 
fulfill this function, nurses need to first be able to recognize signs of physical and emotional violen-
ce in order to help women in this regard. Studies however have shown that the level of awareness 
and knowledge that health workers have about domestic violence and related information is not 
insufficient. One study in particular found that nurses primarily recognized a victim of violence 
through visible bruises and injuries but had difficulty in identifying incidences of violence in cases 
of intangible signs, and that the rate of recognizing the signs of violence was limited in nurses who 
encountered victims of violence frequently. Conclusion: The nurses who participated in the study 
were found to have been exposed mostly to emotional violence from their families, staff, patients 
and relatives of the patients. It was observed that the nurses’ level of education on violence and 
their ability to address violence was inadequate. The study also found that although nurses were 
better able to recognize the signs of emotional violence, they nonetheless still had insufficient know-
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ledge in both the emotional and physical sub-scales. In order to provide effective care for women 
who have suffered violence, nurses should be provided with the skills necessary to help victims of 
violence so that they can feel adequately prepared to handle these issues. Therefore, it is recommen-
ded that a support system be established whereby nurses have recourse to addressing incidences of 
violence and that nurses be provided with better training to discern signs of violence committed 
against women.
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HEMŞİRELERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER1

NURSES’ EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS AND THE FACTORS 
AFFECTING THE LEVEL OF EMOTIONAL INTELLIGENCE

Kübra GÖKALP1, Mine EKİNCİ1

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

Öz: Amaç: Bu araştırma; hemşirelerin duygusal zekâ düzeyleri 
ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla  yapılmıştır. Yöntem: 
Araştırma, Erzurum ili Araştırma Hastanelerinde Ocak-Haziran 
2011 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 726 
hemşire oluşturmuş; evrenden örneklem seçim yöntemine gidil-
meksizin evrenin tamamı araştırmaya alınmıştır. Araştırmanın 
örneklemini, izinli ve raporlu olmayan, gönüllülük esasına göre 
araştırmaya katılmayı kabul eden 541 hemşire oluşturmuştur.  
Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan “Anket 
Formu” ve “Duygusal Zekâ Değerlendirme Ölçeği (DZDÖ)” 
kullanılmıştır.  Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılımlar, 
bağımsız gruplarda t-testi, Varyans analizi, Kruskal Wallis testi 
kullanılmıştır. Bulgular: Hemşirelerin DZDÖ toplam puan orta-
lamasının 131,9±27,4 olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin yaş, 
eğitim, çalışma yılı ve çalışma pozisyonuna göre DZDÖ toplam 
puan ve alt boyut puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Hemşirelerin 
cinsiyet, medeni durum ve çocuk sahibi olma durumlarına göre 
DZDÖ toplam puan ve alt boyut puan ortalamaları arasındaki 
farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 
Sonuç: Hemşirelerin DZDÖ toplam puan ortalamalarının normal 
düzeyde olduğu; yaş, eğitim, çalışma yılı ve çalışma pozisyonunun 
hemşirelerin duygusal zeka düzeylerini etkilediği sonucuna varıl-
mıştır.

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zeka, Etkileyen Faktör, Hemşire, 
Sosyal Zeka

Abstaract: Objectives: The purpose of this study was to explore 
the nurses’ emotional intelligence levels and the factors affecting 
the level of their emotional intelligence. Methods: This study was 
conducted between January-June, 2011 at Erzurum Research 
Hospitals. The population of this study comprised 726 nurses. The 
population of this study was included without choosing a sample 
group from the population. The sample group of this study comp-
rised 541 nurses who participated voluntarily in this study, who 
were not on leave or sick during the study. The data were collec-
ted by means of an Emotional Intelligence Evaluation Scale and  
a questionnaire. Percentage distribution, t-test in independent 
groups, Variance analysis and Kruskal-Wallis test were used to 
evaluate the data. Results: The total score mean of Emotional 
Intelligence Evaluation Scale score for nurses was 131.9±27.4. 
There was a significant difference between the total score mean 
obtained by nurses in the Emotional Intelligence Evaluation 
Scale (age, education, years of service and title) and their sub-scale 
score means (p<0.05). There was no significant difference betwe-
en total score mean and sub-scale score means of the Emotional 
Intelligence Evaluation Scale based on the gender of nurses, 
their marital status and the number of their children (p>0.05). 
Conclusion: The results showed that nurses had an average level 
of emotional intelligence. Such variables as age, education, working 
years and working position affect nurses’ emotional intelligence 
scores.

Key Words: Emotional Intelligence, Influencing Factor, Nurse, 
Social Intelligence
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GİRİŞ

Duygusal zekâ, duygu ve zekâ kavramları nın 
bileşiminden oluşan bir kavramdır. Duy gu kav-
ramı, Latincede derinlik ve gücü ifade ettiği için 
“motusanima” yani “bizi harekete geçiren ruh” 
olarak tarif edil miştir (Arslan, 2009:2-100; Co-
oper ve Sawaf, 2003:11-2). Duygusal zekâ terimi, 
ilk olarak 1990 yılında Amerikalı psikologlar 
Peter Salovey ve John Mayer tarafından, 1920 
yılında Thorndike’a ait sosyal zekâ kavramının 
temeline dayandırılarak kullanılmıştır (Mayer and 
Salovey, 1990:232-42). Salovey ve Mayer duy-
gusal zekâyı “Bir kişinin kendi ya da başkalarının 
hislerini ve duygularını yansıtabilmesi, onları 
ayırt edebilmesi ve kişinin düşünce ve eylemin-
de bu bilgiyi kullanabilmesi” şeklinde açıklamış-
lardır (Mayer and Salovey, 1990:232-42). Duy-
gusal zekâ kavramını yaygınlaştıran isim Harvard 
Üniversitesi Psikoloji bölümü çıkışlı Daniel 
Goleman ise kitabında duygusal zekâyı “Kişinin 
kendi duygularını anlaması, başkalarının duygu-
larına empati beslemesi ve duygularını yaşamı 
zenginleştirecek biçimde düzenleyebilmesi yeti-
si” olarak tanımlamıştır (Goleman, 2010:2-20). 

İş hayatında üstün performans göstermeyi sağla-
yan yetkinlikler, bilişsel yeteneklerin ötesinde 
duygusal yetkinliklerdir. İş hayatında yüksek 
başarılı olanların, bilişsel zekâsı yüksek olanlar 
değil, iş arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilen, 
ekip çalışmasına yatkın kişilerin, duygusal zekâsı 
yüksek kişiler olduğu görülmektedir (Lopes, 

Grewal, Kadis, Gall ve Salovey, 2006: 32-138; 
Acar ve Özaslan, 2007:393-402).

Duygusal zekaya hemşirelik mesleği açısından 
bakıldığında ise; hemşirelerin hastalar ve iş ar-
kadaşlarıyla iyi ilişki kurabilmeleri için, duygu-
larının farkında olan ve duygularını yönetebilen, 
empati yapabilen, kendi kendini motive edebilen 
ve etkin iletişim kurabilen, bir başka deyişle 
duygusal zeka becerileri gelişmiş bireyler olma-
ları gerekmektedir (McQueen, 2003:101-8). Evans 
ve Allen, hemşirenin hastayı anlayabilme, onların 
duygularını yönetebilme yeteneğinin bakım ver-
mede önemli oluğunu vurgulamaktadır (2002:41-
2). Cadman ve Brewer (2001) ise hemşire aday-
larının hemşireliğe alınmadan önce duygusal zeka 
yeteneklerinin değerlendirilmesi ve kişilerarası 
becerilerinin eğitim sırasında geliştirilmesi ge-
rektiğini vurgulanmaktadır. Duygusal zeka yal-
nızca hemşirelik eğitimi sırasında değil, tüm 
yaşam boyu öğrenilip, geliştirilmelidir (2001:321-
4; McQueen, 2003:101-8). Hemşirelik mesleğinin 
uğraşı alanının insan olduğu ve hemşirelik bakı-
mına temellendiği göz önünde bulundurulduğun-
da hemşireler için duygusal zekanın ne kadar 
önemli olduğunu daha iyi anlaşılabilir (Dinç, 
2010:74-82).

Bu araştırmanın amacı hemşirelerin duygusal 
zekâ düzeyleri ve etkileyen faktörleri belirle-
mektir.
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YÖNTEM

Tanımlayıcı tipte planlanan bu araştırma Erzurum 
ili Araştırma Hastanelerinde Ocak-Haziran 2011 
tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evre-
nini, Erzurum ilindeki araştırma hastanelerinde 
görev yapan 726 hemşire oluşturmuştur.  Araş-
tırmanın örneklem grubunun oluşturulmasında 
herhangi bir örneklem seçim yöntemine gidil-
meksizin evrenin tamamı araştırma kapsamına 
alınmıştır. Araştırmanın örneklemini, Ocak-Ma-
yıs 2011 tarihleri arasında izinli ve raporlu ol-
mayan, gönüllülük esasına göre araştırmaya 
katılmayı kabul eden 541 hemşire oluşturmuştur.

Verilerin Toplanması

Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından 
hazırlanan “Anket Formu” ve “Duygusal Zekâ 
Değerlendirme Ölçeği (DZDÖ)” kullanılmıştır. 
Veri toplama formu araştırmaya katılmayı kabul 
eden hemşirelere verilerek, kendilerinin okuyarak 
yanıtlamaları istenmiştir; uygulama sırasında an-
laşılmayan sorulara dair açıklamalar yapılmıştır.

Veri Toplama Araçları 

Anket Formu 

Anket formu, hemşirelerin tanıtıcı ve mesleki 
özelliklerini içeren cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, 
medeni durumu, çocuk sahibi olma durumu, 
mesleki deneyim yılı ve mesleki pozisyonu olmak 
üzere tanıtıcı ve mesleki bilgilerini içeren 7 so-
rudan oluşmaktadır.

b) Duygusal Zekâ Değerlendirme Ölçeği 
(DZDÖ) 

Duygusal zekâyı ölçmek amacı ile Hall tarafın-
dan 1999 yılında geliştirilen Duygusal Zekâ 
Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe geçerlik gü-
venirlik çalışması aynı yıl Ergin tarafından 
üniversite öğrencileriyle yapılmıştır (Ergin, 
2000:1-100). Yapılan çalışmada Cronbach’s 
alpha katsayısı 0.87 olarak bulunmuştur. Bu 
çalışmada ölçeğin Cronbach’s alpha katsayısı 
0.94 olarak bulunmuştur. 

Ölçek beş alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt bo-
yutlar; Duygularının Farkında Olma (1-2-4-17-
19-25), Duygularını Kontrol Etme (3-7-8-10-18-
30), Kendini Motive Etme (5-6-13-14-16-32), 
Empati (9-11-20-21-23-28), Sosyal Beceriler’dir 
(12-15-24-26-27-29). Likert tipinde 30 maddeden 
oluşan ölçekte 1: Tamamen katılmıyorum, 2: 
Kısmen katılmıyorum, 3: Çok az katılmıyorum, 
4: Çok az katılıyorum, 5: Kısmen katılıyorum, 
6: Tamamen katılıyorum, şeklinde puanlanmak-
tadır. Değerlendirmede tersine çevrilen ifade 
bulunmamaktadır. Alt ölçeklerin hesaplanmasın-
da o alt ölçeği oluşturan maddelere verilen ya-
nıtların puanları toplanmakta ve 30 maddeden 
alınan puanların toplamı duygusal zekâ toplam 
puanını vermektedir. Toplam ve alt boyutlarda 
puanın artması duygusal zekânın o alt boyutunun 
yüksekliğini göstermektedir. DZDÖ puanlama-
sında 129 ve altı düşük, 130-154 arası normal 
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ve 155 ve üzeri yüksek duygusal zekayı yansıt-
maktadır (Ergin, 2000:1-100).

Araştırma Etiği

Araştırmaya başlamadan önce, araştırmanın 
yapılacağı hastanelerden yazılı izin ve Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü Etik Kurul Başkanlığı’ndan 
onay alınmıştır (2010.5.1/33 Sayılı karar).

Verilerin Analizi

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 16 paket 
programında değerlendirilmiştir. Araştırmada 
hemşirelerin tanıtıcı ve mesleki özelliklerinin 
analizinde sayı, yüzde, aritmetik ortalama; ölçe-
ğin toplam ve alt boyutlarının puanlarının belir-

lenmesinde aritmetik ortalama; hemşirelerin ta-
nıtıcı ve mesleki özellikleri ile ölçeğin toplam 
ve alt boyut puanlarının karşılaştırılmasında 
bağımsız gruplarda t-testi, Tek Yönlü Varyans 
analizi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.

BULGULAR

Tablo 1’ de çalışmaya katılan hemşirelerin 
%45,9’unun 25-34 yaş arasında, %87,4’ünün 
kadın, %48,2’sinin lisans mezunu, %50,7’sinin 
evli olduğu, %62,8’inin çocuğu olmadığı, %64,5’inin 
beş yıl ve daha az çalışma deneyimi olduğu  ve 
%85,8’inin servis hemşiresi olarak görev yaptı-
ğı belirlenmiştir.

Tablo 1. Hemşirelerin Tanıtıcı ve Mesleki Özelliklerine Göre Dağılımı (n=541)

Tanıtıcı /Mesleki Özellikler Sayı %

Yaş
 ≤ 24 yaş
 25-34 yaş
 ≥ 35 yaş

169
248
124

31,2
45,9
22,9

Cinsiyet
    Kadın
    Erkek

473
68

87,4
12,6

Eğitim
 Lise
 Ön lisans
 Lisans
 Lisansüstü

113
133
261
34

20,9
24,6
48,2
6,3

Medeni durum
 Evli
 Bekâr

274
267

50,7
49,3
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Çocuk sahibi olma durumu
 Var
 Yok

201
340

37,2
62,8

Çalışma yılı
≤  5 
 6-10
 ≥ 11 

349
78
114

64,5
14,4
21,1

Çalışma pozisyonu
 Servis hemşiresi
 Servis sorumlu hemşiresi
 Başhemşire veya yardımcısı

464
65
12

85,8
12,0
2,2

Tablo 2. Hemşirelerin Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeği’nden Aldıkları Puan  
Ortalamaları

ÖLÇEK

Ölçeklerden 
Alınabilecek

En Düşük En Yüksek
Puanlar

Ölçeklerden Alınan
En Düşük En Yüksek

Puanlar

               
                 
X±SS

Duygularının Farkında Olma
Duygularının Kontrol Etme
Kendini Motive Etme
Empati
Sosyal Beceriler
TOPLAM

0-36
0-36
0-36
0-36
0-36

0-180

6-36
7-36
6-36
6-36
7-36

37-175

23,8±6,2
27,5±7,3
27,7±6,7
27,2±6,3
25,8±6,0

131,9±27,4

Tablo 2’de hemşirelerin DZDÖ toplam puan 
ortalamasının 131,9±27,4 olduğu  görülmektedir.

Tablo 3’te hemşirelerin tanıtıcı özelliklerine göre 
DZDÖ toplam ve alt boyut puan ortalamaları 
verilmiştir. Yaş gruplarına göre duygularının 
farkında olma, duygularını kontrol etme ve DZDÖ 
toplam puan ortalamaları arasındaki farkın ista-
tistiksel olarak anlamlı olduğu; 35 yaş ve üstü 
hemşirelerin duygusal zeka düzeylerinin yüksek 
olduğu saptanmıştır (p<0,05). 

Ön lisans mezunu hemşirelerin duygusal zeka 
düzeylerinin yüksek olduğu; hemşirelerin eğitim 
düzeyleri ile duygularının farkında olma, duy-
gularını kontrol etme, kendini motive etme, 
empati, sosyal beceriler ve DZDÖ toplam puan 
ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). 

Hemşirelerin çalışma yılına göre duygularının 
farkında olma ve duygularını kontrol etme puan 
ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu; 11 yıl ve daha uzun süredir 
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çalışan hemşirelerin duygusal zekalarının daha 
yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). 

Başhemşire veya başhemşire yardımcısı olarak 
görev yapan hemşirelerin duygusal zekalarının 
diğer hemşirelere göre daha yüksek olduğu; 
hemşirelerin çalışma pozisyonuna göre duygu-
larının farkında olma, duygularını kontrol etme, 
empati ve DZDÖ toplam puan ortalamaları 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı ol-
duğu belirlenmiştir (p<0,05). 

Kadınlar erkeklerden, evliler bekarlardan, çocuk 
sahibi olanlar olmayanlardan daha yüksek DZDÖ 
toplam puanına sahip olmasına rağmen, hemşire-
lerin cinsiyetleri, medeni durumları ve çocuk sa-
hibi olma durumları ile DZDÖ toplam ve alt 
boyut puan ortalamaları arasındaki farkın istatis-
tiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur (p>0,05).

Tablo 3. Hemşirelerin Tanıtıcı ve Mesleki Özelliklerine Göre Duygusal Zeka Değerlendirme 
Ölçeği Alt Boyut ve Toplam Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması

Tanıtıcı/Mesleki Özellikler 
(N=541) n

Duyguları-
nın Farkında 

Olma

Duygularını 
Kontrol 

Etme

Kendini
Motive 
Etme

Empati Sosyal 
Beceriler

DZDÖ Top-
lam Puanı

Yaş
≤ 24 yaş
25-34 yaş
≥ 35 yaş
Test ve
p değeri

169
248
124

23,6±5,9
23,0±6,1
25,5±6,7
F=6,769
p=0,001

27,3±7,4
26,7±7,3
29,20±7,7
F=4,723
p=0,009

27,8±6,7
27,1±6,7
28,8±6,8
F=2,550
p=0,079

26,9±6,8
27,0±5,6
27,9±6,9
F=0,993
p=0,371

25,8±6,2
25,3±5,8
26,6±6,1
F=2,171
p=0,115

131,6±28,6
129,1±26,0
137,9±27,9
F=4,365
p=0,013

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Test ve
p değeri

473
68

23,7±6,1
24,2±7,4
t=-0,666
p=0,506

27,6±7,1
26,8±8,5
t=0,828
p=0,408

27,7±6,6
27,4±7,8
t=0,368
p=0,713

27,4±6,1
26,1±7,3
t=1,527
p=0,127

26,0±5,7
24,0±7,5
t=2,602
p=0,10

132,4±26,4
128,6±33,8
t=1,074
p=0,283

Eğitim
Lise
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
Test ve
p değeri

113
133
261
34

23,3±6,4
24,6±6,2
23,9±5,8
21,2±8,4
F=2,929
p=0,033

25,8±8,1
29,3±6,7
27,5±6,5
26,3±10,3
F=5,377
p=0,001

25,7±6,0
28,5±7,5
28,3±5,9
26,5±10,1
F=5,155
p=0,002

25,7±6,7
27,9±6,7
27,5±5,1
26,0±9,9
F=3,495
p=0,016

24,1±6,0
26,7±5,7
26,1±5,5
25,1±9,0
F=4,346
p=0,005

124,6±26,6
136,8±27,9
136,6±23,7
131,9±27,4
F=5,089
p=0,002

Medeni durum
Evli
Bekâr
Test ve
p değeri

274
267

23,9±6,2
23,6±6,3
t=0,740
p=0,459

27,8±6,8
27,2±7,7
t=0,894
p=0,372

28,1±6,1
27,3±7,3
t=1,468
p=0,143

26,9±6,3
27,5±6,2
t=-1,016
p=0,310

25,9±5,8
25,6±6,1
t=0,758
p=0,449

132,7±24,9
131,1±24,9
t=0,699
p=0,485

Çocuk sahibi olma durumu
  Yok
Var
Test ve
p değeri

201
340

23,5±6,1
24,2±6,5
t=-1,347
p=0,178

27,4±7,4
27,6±7,0
t=-0,193
p=0,847

27,7±6,9
27,7±6,3
t=-0,009
p=0,993

27,5±6,1
26,7±6,6
t=1,392
p=0,164

26,0±6,0
25,4±5,9
t=1,153
p=0,249

131,6±25,7
132,1±28,4
t=0,210
p=0,834
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Çalışma yılı
≤ 5 
6-10
≥ 11 
Test ve
p değeri

349
78

114

23,7 ±6,1
22,0±6,8
25,0±6,2
F=5,539
p=0,004

26,9±7,4
27,7±7,2
29,0±6,7
F=3,457
p=0,032

27,8±6,4
26,3±7,5
28,3±7,1
F=2,197
p=0,112

27,1±6,0
27,8±6,4
27,8±6,9
F=0,408
p=0,665

25,6±6,0
25,5±6,0
25,8±6,0
F=0,119
p=0,888

131,5±26,9
129,4±30,1
132,0±27,2
F=1,104
p=0,332

Çalışma pozisyonu
Servis hemşiresi
Servis sorumlu hemşiresi
Başhemşire veya yardımcısı
Test ve
p değeri

464
65
12

23,7±6,3
23,4±6,2
28,7±2,1
KW =9,820
p=0,007

27,2±7,5
28,8±6,1
32,2±2,9
KW =7,149
p=0,028

27,6±6,9
27,6±6,1
31,7±2,1
KW =4,154
p=0,125

27,0±6,3
27,5±5,7
33,5±1,9
KW=19,364
p=0,000

25,8±5,9
25,4±6,4
26,7±6,1
KW =0,659
p=0,719

131,3±27,7
132,6±23,3
152,9±7,0
KW =9,827
p=0,007

TARTIŞMA

Hemşirelerin DZDÖ puan ortalamalarının yapı-
lan sınıflandırmaya göre  “normal” düzeyde 
olduğu tespit edilmiştir. Karakaş ve Küçükoğlu’nun 
bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerle 
yaptıkları araştırmada hemşirelerin duygusal 
zekâlarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır 
(2011:8-13). Ünsar ve arkadaşlarının Edirne 
Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zekâ 
düzeylerini belirlemek amacıyla yaptığı çalışma-
da hemşirelik bölümü öğrencilerinin duygusal 
zekâ puan ortalamaları 131,9±29,2 olarak belir-
lenmiştir (2009:1-9). Avşar ve Kaşıkçı çalışma-
sında Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin 
duygusal zekâ puan ortalamalarının orta düzey-
de olduğunu bulmuştur. Bu araştırma bulguları 
çalışmamızla paralellik göstermektedir (2010:1-
6).

Hemşirelerin tanıtıcı özelliklerine göre DZDÖ 
toplam ve alt boyut puan ortalamaları karşılaştı-
rıldığında, 35 yaş ve üstü hemşirelerin diğer yaş 
gruplarına göre duygularının farkında olma, 
duygularını kontrol etme ve DZDÖ toplam puan 

ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. 
Bu sonuçta duygusal zekânın her yaşta geliştiri-
lip ilerletilebilen, öğrenilebilir bir zekâ alanı 
olmasının etkili olduğu düşünülebilir. Kuşaklı’nın 

İstanbul ilinde farklı statülerdeki hastanelerde 
çalışan yönetici hemşirelerle yaptığı araştırmada, 
30-35 yaş grubu yönetici hemşirelerin diğer yaş 
gruplarına göre daha yüksek duygusal zekâ dü-
zeyine sahip olduğu belirtilmiştir (2008:223-4). 
Bununla birlikte Harrod ve Scheer’in çalışma-
sında duygusal zekanın her yaşta gelişebilir ol-
ması yanında yaş ilerledikçe duygusal zekânın 
arttığı belirlenmiştir (2005:503-12). 

Hemşirelerin eğitim düzeylerine göre DZDÖ 
toplam ve alt boyut puan ortalamaları karşılaştı-
rıldığında, lise mezunu hemşirelerin diğer eğitim 
gruplarına göre DZDÖ toplam ve alt boyut puan 
ortalamalarının daha düşük olduğu bulunmuştur. 
Ön lisans mezunlarının DZDÖ toplam puan ve 
alt boyut puan ortalamalarının diğer eğitim dü-
zeylerine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Bu bulguya 35 yaş ve üstü grubun duygusal zekâ 
düzeyinin en yüksek olması ve ön lisans mezun-
larının çoğunluğunun bu yaş grubundan oluşma-
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sı etkili olabilir. Bu araştırma bulgusuyla paralel-
lik gösteren çok sayıda çalışma bulunmaktadır 
(Akbolat ve Işık, 2012:109-24; Çingisiz ve Murat, 
2010:99-114; Gürbüz ve Yüksel, 2008:174-90). 

Hemşirelerin çalışma yılına göre duygularının 
farkında olma ve duygularını kontrol etme puan 
ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu belirlenmiştir  (p<0,05). Bu sonuç, 
mesleki deneyimin duygusal zekâ düzeyine 
olumlu etkisiyle açıklanabilir (Mayer, Caruso, 
Salovey and Sitarenios, 2001:232-42; Akerjordet 
and Severinsson, 2004:164-70; Louie, Coverda-
le and Roberts, 2006:1-3).

Hemşirelerin çalışma pozisyonuna göre DZDÖ 
toplam ve alt boyut puan ortalamaları incelendi-
ğinde, başhemşire veya yardımcılarının diğer 
gruplardaki hemşirelere göre DZDÖ toplam ve 
alt boyut puan ortalamalarının daha yüksek oldu-
ğu saptanmıştır. Hemşirelerin çalışma pozisyonu-
na göre duygularının farkında olma, duygularını 
kontrol etme, empati ve DZDÖ toplam puan or-
talamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0,05). Aysel’in 
araştırma sonuçları, üst düzey liderlerin daha 
yüksek duygusal zekâ düzeyine sahip olduklarını 
ortaya koymuştur (2006:124-6). Bu çalışma araş-
tırma bulgusuyla paralellik göstermektedir. Bu 
sonuçta üst düzey yöneticilerin mesleki deneyim-
lerinin fazla olması etkili olabilir.

Hemşirelerin cinsiyetlerine, medeni durumlarına 
ve çocuk sahibi olma durumlarına göre DZDÖ 

toplam ve alt boyut puan ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmama-
sına rağmen, kadınların erkeklere göre, evlilerin 
bekârlara göre ve çocuk sahibi olanların olma-
yanlara göre DZDÖ toplam puan ortalamalarının 
yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucu 
ile paralellik gösteren çalışmalar vardır (Konakay, 
2010:188-200; Kale, 2012:191-2; Gürbüz ve 
Yüksel, 2008:174-90). Hemşirelerin cinsiyeti ile 
DZDÖ toplam ve alt boyut puan ortalamaları 
arasında istatistiksel olarak bir farkın olmaması-
nın nedeni yeterli sayıda erkek hemşirenin ör-
neklem grubu içerisinde yer almayışı olabilir.

SONUÇ

Hemşirelerin DZDÖ toplam puan ortalamalarının 
normal düzeyde olduğu; yaş, eğitim, çalışma yılı 
ve çalışma pozisyonunun hemşirelerin duygusal 
zeka düzeylerini etkilediği; cinsiyet, medeni 
durum ve çocuk sahibi olma durumlarının etki-
lemediği saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusun-
da benzer çalışmaların daha fazla erkek hemşi-
reyle, daha geniş örneklem gruplarıyla, farklı 
bölgelerde görev yapan hemşirelerle yapılarak 
sonuçların karşılaştırılması, yeni işe başlayan 
hemşirelere, servis hemşirelerine ve servis so-
rumlu hemşirelerine duygusal zeka eğitimi ve-
rilmesi önerilebilir. 

KAYNAKLAR

ACAR, A., & ÖZASLAN, B., (2007). Duygusal 
Zekâ ve İş–Yaşam Dengesi, Uluslararası 
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance:Emotional intelligence is a means to recognize and use the feelings to 
make right decisions in life, to manage a troublesome mood better and to control the motive (Lopes 
et al., 2006: 32-138). Emotional intelligence is accepted as a key to achieve success in working life. 
Considering the characteristics of the individuals who are successful in working life, it is revealed 
that they are capable of communicating with their colleagues in a healthy manner, capable of team-
work and emotionally mature individuals, rather than having a higher cognitive intelligence or 
greater technical knowledge (Baltas, 2006; Goleman, 2000). Individuals who have a negative point 
of view against others, who cannot control their emotions, and who are not capable of empathy 
begin to avoid interpersonal relationships over time. Other individuals also stop communication with 
these people and this process results in loneliness (Hamamci, 2012). Emotional intelligence plays an 
important part in forming successful human relationships. Emotional labour is important in establis-
hing therapeutic nurse–patient and nurse-staff nurses relationships. The potential value of emotional 
intelligence in this emotional work is an issue that still needs to be explored (McQueen, 2004). Aim: 
The purpose of this study was to explore the nurses’ emotional intelligence levels and the factors 
affecting the level of their emotional intelligence.  Method: The descriptive study were obtained 
from the nurses who were studying at Research Hospitals. The population of this study comprised 
of  726 nurses. The entire population of this study was included in the study without choosing a 
sample group from within the population. The sample group of this study comprised of 541 nurses 
that accepted to participate voluntarily in this study, who were not on leave or signed of sick during 
the dates of this study. The questionnaire: The questionnaire was developed by the researcher in the 
light of literature information. It comprises 7 questions aiming to find out the descriptive characte-
ristics of nurses. The Emotional Intelligence Evaluation Scale: The validity and reliability study of 
the Emotional Intelligence Evaluation Scale (EIES) which was developed by Hall in 1999 to mea-
sure emotional intelligence was conducted by Ergin with university students in the same year for 
Turkish population and Cronbach’s alpha coefficient was found as 0.87 (Ergin, 2000). In this study, 
the Cronbach’s alpha coefficient was found as 0.94. The scale consists of five subscales: Self-Awareness 
(6 items), Self-Regulation (6 items), Self-Motivation (6 items), Empathy (6 items) and Social-Skills 
subscales. This Likert-type scale, which consists of 30 items, is scored as follows: 1: Strongly disag-
ree; 2: Disagree; 3: Somewhat disagree; 4: Somewhat agree; 5: Agree; 6: Strongly agree. There are 
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no any reverse expressions in the scale. The scores given to the items of a subscale are summed in 
the calculation of the subscales. The sum of the scores of 30 items gives the emotional intelligence 
total score. Increased scores show the level of that subscale of the emotional intelligence (Ergin, 
2000). Findings: Overall, 45.9% of the nurses participating in the study were 25-34 years old; 87.4% 
were women, 48.2% had a bachelor’s degree, 50.7% are married, 62.8% had no children and 85.8% 
were clinical nurses. The EIES total score average of the nurses is 131.9 ± 27.4. The difference 
between the mean total scores of EIES, self-awareness and self-regulation was found statistically 
significant in terms of the age groups of the nurses. And the difference between the mean total sco-
res of EIES, self-awareness, self-regulation, self-motivation, empathy and social skills was found 
statistically significant in terms of the nurses’ level of education.The difference between the mean 
total scores of self-awareness and self-regulation was found statistically significant in terms of the 
nurses’ working experiences.The difference between the mean total scores of EIES, self-awareness, 
self-regulation and empathy was found statistically significant in terms of the jobs of the nurses. 
Morever, the difference between total EIES and subscale score averages was not found statistically 
significant in terms of gender, marital status and the number of their children. Results and Conclu-
sion: Nurses’ EIES total scores were average. In addition, emotional intelligence levels of the nurses 
were found to be affected by the socio-demographic characteristics such as age, education, years of 
service and jobs. Increasing the awareness of hospital managers in this issue, and conducting studi-
es with larger groups to explore the different factors that affect emotional intelligence levels of 
nurses are also recommended.
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Öz: Amaç: Bu araştırma, hemşirelerin çalışma ortamında yaşa-
dıkları stres yaşantılarını ve başa çıkma davranışlarını belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini Tokat 
Gaziosman Paşa Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan 297 
hemşire oluşturmuştur.  Veriler Stresle Başa Çıkma Tutumları 
Envanteri ile toplanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşi-
relerin %83,8’i kadın, %47,2’si 20-25 yaş arasında,  %45,5’i lisans 
mezunu ve %57,3’ünün 0-5 yıl arası, %33,7’sinin cerrahi servis-
lerde çalıştıkları saptanmıştır. Hemşirelerin yaş grupları puan or-
talamaları değerlendirildiğinde, 31 yaş ve üzerinde olan hemşire-
lerin aktif planlama, dış yardım arama boyutlarını diğer yaş 
gruplarından daha fazla kullandığı, 26-30 yaş aralığındaki hemşi-
relerin ise kaçma biyokimyasal boyutunu kullandığı belirlenmiştir. 
Hemşirelerin çalışma yıllarına göre 11 yıl ve üzerinde çalışan 
hemşirelerin Aktif Planlama ve Dış Yardım Arama, 6-10 yıl ara-
sında çalışan hemşirelerin Kaçma Biyokimyasal boyutu puan 
ortalamaları diğer gruplara göre daha yüksek bulunmuştur. Yoğun 
Bakımda çalışan hemşirelerin Aktif Planlama ve Kaçma Biyokim-
yasal boyutlarını, Acil Serviste çalışan hemşirelerin ise Dine yö-
nelme boyutunu diğer çalışma gruplarından daha fazla kullandık-
ları görülmektedir. Sonuç: Kadın hemşirelerin aktif planlama ve 
dış yardım arama alt boyutlarında, erkek hemşirelerin ise kaçma 
biyokimyasal ve kaçma duygusal boyutlarında stresle başa çıkma 
tutumlarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Hem-
şirelerin cinsiyet, yaş, çalışma süresi, eğitim durumu ve çalışılan 
klinik değişkenleri ile stresle başa çıkma tutumları arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Stres, Hemşire, Stresle Başa Çıkma, Davranış

Abstract: Aim:This study was conducted to identify nurses’ stress 
levels and their methods of coping with stress in their working 
environments. Method:The sample of the study consists of 297 
nurses working in  Hospital of Gaziosman Paşa University. Stress 
Coping Inventory was used to collect data. Results:  83.8% of the 
nurses participated in the research are women, 47.2% of them are 
between 20 and 25 years old, 45.5% of them have a bachelor’s 
degree, 57.3% of them have been working for 0-5 years, and 33.7% 
of them are working in the surgery services. With reference to 
nurses’ score averages of the age groups, it was determined that 
the nurses at the age of 31 and older use such subdimensions as 
active planning and seeking for external help more than other age 
groups and the nurses between 26-30 years old use the biochemi-
cal escape subdimension. The score averages of the nurses working 
for 11 years and longer for such subdimensions as active planning 
and seeking for external help and the nurses working for 6-10 
years for the subdimension,  biochemical escape, were found to 
be higher than other groups. It is seen that the nurses working in 
the intensive care units use such subdimensions as active planning 
and biochemical escape and the nurses working in the emergency 
services use the subdimension of religious orientation more than 
any other group. Conclusion: As a result of the research, it was 
found that stress coping attitudes of the female nurses in the 
subdimensions, active planning and seeking for external help and 
the stress coping attitudes of the male nurses in the subdimensions, 
biochemical escape and emotional escape are significantly high. 
A statistically significant difference was determined between 
nurses’ stress coping attitudes and such variables as gender, age, 
work experience, educational level and the clinical experience. 

Key Words: Stress, Nurse, Stress Coping, Behavior
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GİRİŞ

Üzüntü, kaygı, endişe gibi bir dizi kavramla 
özdeşleştirilen stresin tanımını yapmak sanıldığı 
kadar kolay değildir. 17. yüzyılın başlarında stres; 
iş sefaleti (işsizlik), ağır iş kavramı olarak kulla-
nılırken, 18. yüzyılın sonlarında çalışma baskısı, 
çalışma zorunluluğu, zihin baskısı ve ağır iş ile 
eşanlamlı olarak kullanılmaya başlanmıştır (Ah-
madian et al., 2012:367-72). Stres, çok iyi bilin-
mek ve çok az anlaşılmak arasında ikilimler 
yaşatan ve insan vücudunda gerilimlere neden 
olan bir olgu (Olpin and Hesson, 2012), bireyle-
rin psikolojik ve fizyolojik yapıları üzerinde 
baskı kuran, insanların duygu, düşünce ve dav-
ranışlarını, performanslarını ve insanlarla ilişki-
lerini etkileyen psikolojik bir uyum süreci ve 
günlük yaşam ve iş dünyasında hemen hemen 
herkesin sık karşılaştığı bir kavram olarak tanım-
lanmıştır (Çelik, 2010). 

Stres nedeniyle fiziksel ve ruhsal sınırları zorla-
nan ve dengesi bozulan bireyin, dengesini yeni-
den kurmak ve yeni duruma uyum sağlamak için 
gösterdiği çabalamalar ile ilgili olarak farklı 
kuramlar geliştirilmiştir. Bu kuramlardan bazıla-
rı Cannon ve Selye’nin önderliğini yaptığı Fiz-
yolojik Stres Kuramı ve Lazarus ve Folkman’ın 
üzerinde çalıştığı Psikolojik Stres Kuramıdır 
(Ağma, 2007).

Fizyolojik stres kuramı, fizyolojik olarak kan 
basıncının yükselmesi, kalp atışının hızlanması, 
aşırı terleme ve benzeri tepkilerin tümü strestir 

(Yöndem, 2006). Birey stres yaşamaya başladı-
ğında değişim tehdit olarak algılanmakta ve 
beyinde stres hormonlarının salgılanmasına yol 
açmaktadır. Genel uyum sendromu olarak adlan-
dırılan bu durum alarm, direnç ve tükenme 
aşamalarından oluşmaktadır. Dış uyaranın stres 
olarak algılandığı alarm evresinde, bir dizi şok 
ve kontra şok yaşanmakta; ilk okların atlatılıp 
stres kaynağına karşı direncin gösterilmeye baş-
landığı ikinci evre, direnç evresi olarak adlandı-
rılmaktadır. Direnç evresinin başarı ile aşılması 
durumunda, süreç sona ermekte; başarısızlık 
durumunda ise, tükenme (burnout) evresi başla-
yıp, maruz kalınan stresin yoğunluğuna bağlı 
olarak bu evrede bireyde giderilmesi güç sağlık 
sorunları ortaya çıkabilmektedir (Baltaş ve Baltaş, 
2013).

Psikolojik stres kuramında ise, stresin yalnızca 
dışsal etkenlerden kaynaklanmadığı (Lazarus and 
Folkman, 1984) belirtilmiştir. Lazarus ve Folkman’ın 
“etkileşim teorisi” en çok kabul gören psikolojik 
stres kuramıdır (Yöndem, 2006). Psikolojik stres 
kuramı, stresin taleplerle kaynaklar arasında 
dengesizlikten ortaya çıktığını, eğer baskı bir 
kişinin baş etme yeteneğini aşarsa stres meydana 
geldiğini öne sürmüştür (Lazarus and Folkman, 
1984). Psikolojik stres kuramında yer alan birin-
cil değerlendirme, yaşanılan olayın birey tarafın-
dan algılanması ve değerlendirilmesidir. İkincil 
değerlendirme ise, eğer birey olayı stres yapıcı 
olarak algılıyorsa olayı yönlendirmesi ve başa 
çıkması ile ilgilidir (Baltaş ve Baltaş, 2013). 
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Bireylerde, stres kaynaklı ortaya çıkan tepki 
olarak;  baş ağrısı, alkol bağımlılığı, obezite, kalp 
damar hastalığı, hipertansiyon gibi hastalıkların 
belirtileri görülebilmektedir (Agwu and Tiemo, 
2012: 266-71). Ayrıca; stres, bedensel rahatsız-
lıkların yanı sıra psikososyal hastalıkların da 
önemli bir nedeni olduğundan; stres altında ça-
lışan bireyler ruhsal hastalıklara karşı daha sa-
vunmasız olabilirler (Aftab and Javeed, 2012: 
590-604). Mevcut literatüre bakıldığında, yalnız-
ca bireysel faktörlerin değil aynı zamanda örgüt-
sel faktörlerin de stresin bireyler üzerindeki ro-
lünün kapsamı ve boyutlarının belirlenmesinde 
önemli olduğu görülmektedir (Sharma et al., 
2012: 41-63). İşi gereği sürekli insanlarla yüz 
yüze çalışan hekim, hemşire, psikolog vs. gibi 
sağlık çalışanlarında stres yıkıcı etkileri ve çalış-
ma yaşamını olumsuz etkilemesi nedeniyle önem 
kazanmaktadır. Belirli düzeyde stres hemşireleri 
görevlerini yerine getirme konusunda motive 
ederken, sürekli ve aşırı olduğunda olumsuz 
yönde etkilemektedir (Healy and Tyreell, 2011: 
31-7).Yapılan araştırmalar incelendiğinde; hem-
şirelerin çalışma yaşamında karşılaştıkları stre-
sörler; yoğun iş temposu, görevlerinin yüküm-
lülüğü, fazla sorumluluk alma, fazla mesai, 
hasta yakınları ile iletişim kurma, vardiya/nöbet 
sistemi ile çalışma, ölümcül ve ağır yaralı has-
talar ile ilgilenme, toplu ölümleri görme gibi 
durumlar olarak sıralanmıştır (Gholamzadeh et 
al., 2011: 42-7; Inoue et al., 2013: 69-77; Jones 
et al., 2015: 250-9; Mehta and Sıngh, 2014: 42-

8; Teixeira et al., 2014:2528-32; Wang et al., 
2011: 238-43; Wolf et al., 2015: 201; Yau et al., 
2012: 60). Avrupa’da yapılan bir çalışmada ise 
iş ortamı ile ilgili stresin yol açtığı sağlık prob-
lemlerinin ikinci sırada yüksek öneme sahip 
olduğu vurgulanmıştır (Healy  and  Tyreell, 2011: 
31).

Bireylerin stresle yaşama biçimleri ve stresle 
karşılaştıklarında başvurdukları baş etme yön-
temleri de farklılık göstermektedir. Stres karşı-
sında bireyler işlevsel veya işlevsel olmayan bazı 
stratejiler kullanmaktadır. Bu durum aynı zaman-
da onların stresle nasıl başa edebildiklerini de 
ortaya koymaktadır. Baş etme, algılanan tehdidi 
ve bunun sonucunda meydana gelen tahribatı 
hafifletmeye yöneliktir. Stresle başa çıkma, dış-
sal ve içsel tepkileri veya bunlar arasındaki ça-
tışmaları kontrol altına almaya odaklı, bireyin 
kaynaklarını genişletici veya sınırlayıcı davra-
nışsal ve zihinsel çabalar olarak tanımlanmakta-
dır (Savcı ve Aysan, 2014: 44-56). 

Stresle başa çıkmanın amacı, bireyin yaşamını 
ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyen stres 
miktarını azaltmaktır. Bununla birlikte stresle 
başa çıkma, stres faktörlerinin oluşturduğu duy-
gusal gerilimi azaltmak, yok etmek ya da bu 
gerilime dayanmak amacıyla gösterilen davranış 
ve duygusal tepkileri güçlendirmektir  (Demirci 
vd.,  2013: 288-96). Bu aşamada stres yönetimin 
önemi ortaya çıkmaktadır. Stres yönetimi, stres 
altındaki bir kişi tarafından benimsenen ve stre-
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si azaltıcı değişiklikler veya stres etkilerini de-
ğiştirebilecek girişimlerde bulunarak stresle başa 
çıkma, iyileştirme, yeniden yorumlama, stresten 
kaçınma ve bilişsel yeniden yapılandırma stra-
tejileri olarak adlandırılır (Agwu and Tiemo, 
2012: 266-71). Bao ve ark.’nın (2011: 937-9) 
hemşireler üzerinde yaptığı araştırmada hemşi-
relerin stresle başa çıkma davranışı olarak daha 
çok aktif planlama boyutunu kullandıkları, ya-
pılan diğer araştırmalarda ise hemşirelerin daha 
çok dine yönelme boyutunu kullandıkları (Ba-
gutayan, 2011:113-21; Harris, 2013: 446-54; 
Kumar, 2011: 141-9) görülmekle beraber, hem-
şirelik öğrencileri üzerinde yapılan araştırmalar-
da ise kabul bilişsel yeniden yapılanma boyutu-
nun sıklıkla kullanıldığı görülmüştür (Bao et al., 
2011:937-9; Labrague, 2013:424-35; Singh et 
al., 2011: 152-60;Wolf et al., 2015:201-5). 

Stresli anlarda, başa çıkma stratejileri sadece 
stresi yönetmeyi değil aynı zamanda stresin bir 
sonucu olarak ortaya çıkan olumsuz duygusal 
tepkileri yönetmeyi de sağlamaktadır (Rabbani 
et al., 2014: 52-63).

Bu araştırmanın amacı hemşirelerin stresle başa 
çıkma davranışlarının bazı değişkenler açısından 
incelenmesidir.

YÖNTEM

Araştırma, hemşirelerin çalışma ortamındaki stres 
yaşantılarını ve stresle baş etme tutumlarını be-
lirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

Araştırmanın çalışma evrenini Gazi Osman Paşa 
Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan hemşireler 
oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise 
çalışan hemşirelerden tesadüfi örnekleme yön-
temiyle belirlenen 249 kadın (%83), 48 erkek 
(%17) olmak üzere toplam 297 hemşireden 
oluşmaktadır.

Verilerin Toplanması

Araştırma verileri anket yöntemi ile toplanmış, 
verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu”, 
“Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanteri (SBTE)” 
kullanılmıştır.

Veri Toplama Araçları

1.  Kişisel Bilgi Formu: Araştırmada katılımcı-
ların tanıtıcı özelliklerine yönelik bilgilerini be-
lirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından ge-
liştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. 

2. Stresle Başa-Çıkma Tutumları Envanteri 
(SBTE): Araştırmada hemşirelerin stresle başa 
çıkma tutumlarını belirlemek amacıyla “Stresle 
Başa Çıkma Tutumları Envanteri” kullanılmıştır. 
Bu envanter Özbay (1993) tarafından Amerika 
Birleşik Devletlerinde üniversitede öğrenimine 
devam eden yabancı uyruklu öğrencilere yönelik 
geliştirilmiş olan stresle başa çıkma yolları ölçe-
ğidir. Envanterin uyarlanması Özbay ve Şahin 
(1997) tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkçe 
uyarlama çalışmasında faktör analizi sonucunda 
56 maddelik orijinal başa çıkma envanterin den 
43 ifade, altı faktör altında toplanmıştır. Bu altı 
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faktör, “Dine Sığınma”, “Dış Yardım Arama”, 
“Aktif Planlama”, “Kaçma Duygusal-Eylemsel”, 
“Kaçma Biyo-Kimyasal ve “Kabul-Bilişsel Ye-
niden Yapılanma” olarak nitelendirilmiştir. En-
vanter, beşli likert tipi derecelendirmeyle düzen-
lenmiştir. Şahin ve Durak (1995) tarafından 
Türkçeye uyarlanan Stresle Başa Çıkma Tarzla-
rı Ölçeği ölçüt (Eş Değere Form) olarak kabul 
edilmiştir. “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği” 
ile “Stresle Başa-Çıkma Tutumları Envanteri” 
arasında genel olarak 0,54 (p<0,001) düzeyinde 
bir ilişki bulunmuştur. Testin güvenirlik hesap-
ları Cronbah Alfa katsayısı 0,81 olarak bulun-
muştur.  

Verilerin Değerlendirilmesi

Araştırmada elde edilen bulguların istatistiksel 
analizlerinde SPSS (Statistical Package for So-
cial Sciences) for windows 15,0 programı kul-
lanıldı. Sürekli değişkenler aritmetik ortalama, 
standart sapma, minimum, maksimum ve medyan 

değerleri olarak; kategorik değişkenler ise frekans 
ve yüzde olarak ifade edildi. Verilerin analizinde  
ANOVA test, Post Hoc Test (Tukey) ve t- testi 
analizi tekniklerinden yararlanılmıştır.

Araştırma Etiği

Araştırmanın yapılabilmesi için Gazi Osman Paşa 
Üniversitesi Etik Kurulu ve Hastane Merkez 
Müdürlüğü’nden (Evrak Tarih ve Sayısı: 16.01.2015-
2588) etik izin alınmıştır. Araştırmaya katılan 
hemşirelerden sözlü onam alınmıştır. Hemşire-
lere çalışmanın amacı ve gerekçesi hakkında 
bilgi verilmiş ve çalışmaya katılmalarında gö-
nüllülük esas alınmıştır.

BULGULAR 

Araştırmaya katılan hemşirelerin cinsiyet, yaş, 
eğitim durumu,  çalışma süresi, çalışılan servis 
gibi demografik özelliklerine ilişkin dağılım 
Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Sağlık Çalışanlarının Sosyo Demografik Dağılımları

Sosyo Demografik Özellikler N %

Cinsiyet

Kadın 249 83,8

Erkek 48 16,2

Yaş

20-25 yaş 140 47,2

26-30 yaş 90 30,3

31 ve üzeri yaş 67 22,5

Eğitim Durumu

Yüksek Lisans 35 11,8

Lisans 135 45,5

Önlisans 57 19,2

Lise 70 23,5

Çalışma Süresi

0-5 yıl 170 57,3

6-10 yıl 74 24,9

11 ve üzeri yıl 53 17,8

Çalışılan Servis

Cerrahi Servisler 96 32,3

Dahili Servisler 74 24,9

Yoğun Bakım 83 27,9

Acil Servis 44 14,9

Toplam 297 100

Araştırmaya katılan hemşirelerin %83,8’i kadın, 
%47,2’si 20-25 yaş arasında, %11,8’i yüksek 
lisans, %45,5’i lisans mezunu ve %57,3’ünün 
0-5 yıl arası, %24,9’unun 6-10 yıl arası, %17,8’inin 
11 ve üzeri yıl, %33,7’sinin cerrahi servislerde, 

%20,3’ünün dahili servislerde, %30,2’sinin yoğun 
bakımda çalıştıkları görülmektedir.

Araştırmaya katılan hemşirelerin cinsiyetleri ile 
stresle başa çıkma tutumları alt ölçek puanları 
arasındaki ilişki Tablo 2’de yer almaktadır.
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Tablo 2. Hemşirelerin Cinsiyetlerine Göre Stresle Başa Çıkma Tutumlarına  
İlişkinin Dağılımı

  Cinsiyet    N        X      Ss       t       P

Aktif Planlama     Kadın   249 23,4 5,6 -4,5 0,0*

    Erkek   48 19,6 3,2

Dine Yönelme     Kadın   249 12,6 4,2 0,5 0,5

    Erkek   48 12,2 2,0

Dış Yardım Arama     Kadın   249 19,3 4,5 -2,5 0,0*

    Erkek   48 17,5 3,0

Kabul Bilişsel Yeniden     Kadın   249 14,2 3,7 0,7 0,4

Yapılanma     Erkek   48 13,2 1,8

Kaçma Biyokimyasal     Kadın   249   3,8 2,8 6,0 0,0*

    Erkek   48   6,4 1,6

Kaçma Duygusal     Kadın   249   9,0 3,0 6,7 0,0*

    Erkek   48 12,2 2,4

Tablo 2 incelendiğinde, ölçeğin alt boyutlarından 
aktif planlama boyutunun kadın hemşirelerde 
23,4±5,6, erkek hemşirelerde 19,6±3,2’dir. İki 
grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmuştur(t= -4,5, p<0,05). Bu bulguya göre 
kadın hemşirelerin erkek hemşirelere göre aktif 
planlama alt boyutunda stresle başa çıkma dav-
ranışları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 
Dine yönelme alt boyutunda kadın hemşirelerin 
puan ortalamaları 12,6±4,2, erkek hemşirelerin 
12,2±2,0’dır. Grupların puan ortalamaları arasın-
da anlamlı bir fark bulunamamıştır(t=0,55, p>0,05). 
Dış yardım arama alt boyutu puan ortalaması 
kadın hemşirelerde 19,3±4,5, erkek hemşirelerde 
17,5±3 olarak hesaplanmıştır. Grupların puan 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlıdır (t=-2,52, p<0,05). Bu bulguya göre 
kadın hemşirelerin erkek hemşirelere göre dış 
yardım arama alt boyutunda stresle başa çıkma 
davranışları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuş-
tur. Kabul bilişsel yeniden yapılanma alt boyu-
tunda kadın hemşirelerin puan ortalaması 14,2±3,7, 
erkek hemşirelerden 13,2±1,8 yüksek bulunmuş 
ve gruplar arasında istatistiksel anlamlı bir fark 
bulunmamıştır (t=0,78, p>0,05). Kaçma biyo-
kimyasal alt boyutunda kadın hemşirelerin puan 
ortalamaları 3,8±2,8,  erkek hemşirelerin puan 
ortalamaları ise 6,4±1,6 olarak hesaplanmıştır. 
Grupların puan ortalamaları arasındaki fark an-
lamlı bulunmuştur (t=6.08, p<0,05). Bu bulguya 
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göre erkek hemşirelerin kadın hemşirelere göre 
kaçma biyokimyasal alt boyutunda stresle başa 
çıkma davranışları anlamlı düzeyde yüksek bu-
lunmuştur. Kaçma duygusal alt boyutu puan 
ortalaması kadın hemşirelerde 9,0±3,0, erkek 
hemşirelerde 12,2±2,4 olup, iki grup puan orta-
lamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunmuştur (t=6.72, p<0,05). Bu bulguya 

göre erkek hemşirelerin kadın hemşirelere göre 
kaçma duygusal alt boyutunda stresle başa çıkma 
davranışları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuş-
tur. 

Hemşirelerin stresle başa çıkma davranışları ile 
yaş değişkeni arasındaki ilişki Tablo 3’de göste-
rilmiştir.

Tablo 3. Stresle Başa Çıkma Tutum Puan Ortalamaları İle Hemşirelerin Yaş Grupları Ara-
sındaki İlişkinin Dağılımı

N Ortalama Ss Sd KO KT F P

Aktif Planlama 1)20-25 yaş 140   2,9   0,6 GA=3,1 12,7

2)26-30 yaş 90   3,4   0,8 3-290 Gİ=0,7 63,2    4,3 0,003*

3)31 ve üzer 67   3,5  0,1 3>2

Dine Yönelme 1)20-25 yaş 140   2,8  0,6 GA=0,5 2,1

2)26-30 yaş 90   2,9  0,6 3-290 Gİ=0,3 29,4    1,5 0,20

3)31 ve üzer 67   3,2  0,6

Dış Yardım 1)20-25 yaş 140   3,3  0,7 GA=4,5 18,4

Arama 2)26-30 yaş 90   3,2  0,3 3-290 Gİ=0,6 56,2    7 0,0*

3)31 ve üzer 67   4,0  0,5 3>2

Kabul Bilişsel 1)20-25 yaş 140   3,2  0,3 GA=0,5 3,1

Yeniden 2)26-30 yaş 90   2,3  0,4 3-290 Gİ=0,2 32,5    2,3 0,065

Yapılanma 3)31 ve üzer 67   4,2  0,9

Kaçma 1)20-25 yaş 140   2,8  0,9 GA=1,7 7,2

Biyokimyasal 2)26-30 yaş 90   3,1  0,6 3-290 G=0,6 54,2    2,8 0,029*

3)31 ve üzer 67   3,0  0,8 2>3

Kaçma 1)20-25 yaş 140   4,3   0,8 GA=0,2 1,1

Duygusal 2)26-30 yaş 90   3,0   0,7 3-290 Gİ=0,3 33,4    0,7 0,585

3)31 ve üzer 67   3,0   0,6
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Hemşirelerin yaşları ile Dine Yönelme, Kaçma 
Duygusal ve Kabul-Bilişsel Yeniden Yapılanma 
alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark saptanmamıştır. Aktif Planlama, Dış 
Yardım Arama, Kaçma-Biyokimyasal alt boyu-
tu ile hemşirelerin yaş grupları arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 31 
yaş ve üzerinde olan hemşireler Aktif Planlama, 

Dış Yardım Arama boyutlarını diğer yaş grupla-
rından daha fazla kullandığı, 26-30 yaş aralığın-
daki hemşirelerin ise Kaçma Biyokimyasal bo-
yutunu kullandığı belirlenmiştir. 

Tablo 4’te hemşirelerin stresle başa çıkma dav-
ranışları ile eğitim değişkeni arasındaki ilişkiye 
ait bulgular görülmektedir.



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 7 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
May / June / July / August Summer Issue: 7 Year: 2016

ID:127 K:167
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)

40

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

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

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

   www.uheyadergisi.com

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

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

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
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aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
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Tablo 4. Hemşirelerin Stresle Başa Çıkma Tutum Puan Ortalamaları İle Hemşirelerin  
Eğitimi Arasındaki İlişkinin Dağılımı 

Eğitim Ortalama Ss F Sd P

Aktif Planlama Yüksek Lisans 3,8 0,6

Lisans 3,7 0,7 2,5         3-290 0,052

Ön Lisans 3,7 0,8

Lise 4,0 0,7

Dine Yönelme Yüksek Lisans 3,0 1,1

Lisans 3,1 1,1 1,9         3-290 0,124

Ön Lisans 2,8 1,1

Lise 2,8 1,2

Dış Yardım Arama Yüksek Lisans 3,3 0,8

Lisans 3,1 0,8 4,2         3-290 0,061

Ön Lisans 3,2 0,7

Lise 3,6 0,7

Kabul Bilişsel Yüksek Lisans 2,7 1,1

Yeniden Yapılanma Lisans 2,7 0,9 1,2         3-290 0,310

Ön Lisans 2,8 0,8

Lise 2,9 0,9

Kaçma Biyokimyasal Yüksek Lisans 1,2 0,5

Lisans 1,2 0,6 1,3         3-290 0,257

Ön Lisans 1,1 0,1

Lise 1,2 0,4

Kaçma Duygusal Yüksek Lisans 3,1 0,8

Lisans 2,9 0,9 2,8         3-290 0,380

Ön Lisans 3,2 0,8

Lise 3,2 1,0

Tablo 4’te, Aktif Planlama, Dine Yönelme, Dış 
Yardım Arama, Kabul-Bilişsel Yeniden Yapılan-
ma, Kaçma Biyokimyasal ve Kaçma Duygusal 

alt boyutları ile hemşirelerin eğitim durumları 
arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görül-
mektedir.
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Hemşirelerin stresle başa çıkma davranışları ile 
çalışma süreleri arasındaki ilişki Tablo 5’te su-
nulmuştur.

Tablo 5. Hemşirelerin Stresle Başa Çıkma Tutum Puan Ortalamaları İle Çalışma Süreleri 
Arasındaki İlişkinin Dağılımı

N Ortalama Ss Sd KO KT F P

Aktif Planlama 1)0-5 yıl 170 2,5 0,9 GA=3,89 15,6

2)6-10 yıl 74 2,8 0,9 3-290 Gİ=,68 59 5,67 0,000*

3)11 ve üzeri 53 2,9 0,8 3>2

Dine Yönelme 1)0-5 yıl 170 2,4 0,8 GA=,64 2,4

2)6-10 yıl 74 3,5 0,7 3-290 Gİ=,56 34,6 1,34 0,234

3)11 ve üzeri 53 2,5 0,6

Dış Yardım 1)0-5 yıl 170 2,6 0,7 GA=1,14 4,6

Arama 2)6-10 yıl 74 2,7 0,6 3-290 Gİ=,39 34,1 2,87 0,028*

3)11 ve üzeri 53 2,8 0,6 3>2

Kabul Bilişsel 1)0-5 yıl 170 2,9 0,5 GA=,47 1,9

Yeniden 2)6-10 yıl 74 3 0,6 3-290 Gİ=,37 32,6 1,24 0,298

Yapılanma 3)11 ve üzeri 53 3,2 0,5

Kaçma 1)0-5 yıl 170 2,9 0,8 GA=3,01 12

Biyokimyasal 2)6-10 yıl 74 3,3 0,7 3-290 Gİ=,56 48,9 5,29 0,001*

3)11 ve üzeri 53 3 0,7 2>3

Kaçma 1)0-5 yıl 170 3,5 0,9 GA=,47 1,9

Duygusal 2)6-10 yıl 74 3,6 0,8 3-290 Gİ=,67 58 0,69 0,596

3)11 ve üzeri 53 3,4 0,8

Hemşirelerin çalışma yılına göre Dine Yönelme, 
Kabul Bilişsel Yeniden Yapılanma puan ortala-
maları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunmamış Aktif Planlama, Dış Yardım 
Arama, Kaçma Biyokimyasal alt boyutu ile is-

tatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlenmiştir. 
11 yıl ve üzerinde çalışan hemşirelerin Aktif 
Planlama ve Dış Yardım Arama, 6-10 yıl arasın-
da çalışan hemşirelerin Kaçma Biyokimyasal 
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boyutu puan ortalamaları diğer gruplara göre 
daha yüksek bulunmuştur.

Tablo 6’da hemşirelerin stresle başa çıkma dav-
ranışları ile çalıştıkları servis değişkenleri arasın-
da ilişkinin dağılımı verilmiştir.

Tablo 6. Hemşirelerin Stresle Başa Çıkma Tutum Puan Ortalamaları İle Çalışılan Servis 
Arasındaki İlişkinin Dağılımı

N           Ortalama  Std. Sapma SD KO KT F p

Aktif Planlama    1)Cerrahi S.   96  21,4 5,5

                            2)Dahili S.   74 21,7 5,5 GA=114,5 343,5 3,95  0,009*

                            3)Yoğun B.   83 23,8 4,4 3-290 Gİ=28,93 8477,9   3>4

                            4)Acil   44 23,0 4,8   

Dine Yönelme    1)Cerrahi S.   96  12,9 4,1

                           2)Dahili S.   74 12,1 3,9 GA=147,1 441,4 8,46  0,000*

                           3)Yoğun B.   83 11,6 3,0 3-290 Gİ=17,38 5094,4   4>1

                           4)Acil   44 13,8 5,4

Dış Yardım Arama 1)Cerrahi S. 96  20,0 4,7

                          2)Dahili S.   74 18,1 3,5 GA=30,81 92,43 1,94  0,122

                          3)Yoğun B.   83 17,7 2,9 3-290 Gİ=15,84 4641,8   

                          4)Acil   44 14,3 4,4   

Kabul Bilişsel   1)Cerrahi S.   96  14,1 3,8

Yeniden            2)Dahili S.   74 14,1 3,1 GA=26,16 78,48 2,61  0,051

Yapılanma       3)Yoğun B.   83 13,4 2,7 3-290 Gİ=10 2921,5

                        4)Acil   44 16,3 3,7

Kaçma             1)Cerrahi S.   96  3,5 2,7

Biyokimyasal    2)Dahili S.   74 4,6 2,9 GA=41,38 124,1 5,36 0, 001*

                          3)Yoğun B.   83 5,1 2,5 3-290 Gİ=7,71 2260   3>2

                           4)Acil   44 4,3 1,0   

Kaçma Duygusal  1)Cerrahi S.   96  9,1 3,2

                           2)Dahili S.   74 9,8 3,3 GA=17,21 51,63 1,43  0,232

                          3)Yoğun B.   83 10,1 2,4 3-290 Gİ=11,98 3511,8   

                         4)Acil   44 7,5 4,5
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Dış Yardım Arama, Kabul Bilişsel Yeniden Ya-
pılanma ve Kaçma Duygusal boyutu puan orta-
laması ile hemşirelerin çalıştıkları servis arasın-
da istatistiksel anlamlı bir fark yoktur. Aktif 
Planlama, Dine Yönelme, Kaçma Biyokimyasal 
alt boyutu ile çalışılan servis arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Sonuç ola-
rak Yoğun Bakımda çalışan hemşirelerin Aktif 
Planlama ve Kaçma Biyokimyasal boyutlarını, 
Acil Serviste çalışan hemşirelerin ise Dine yö-
nelme boyutunu diğer çalışma gruplarından daha 
fazla kullandıkları görülmektedir.

TARTIŞMA

Bu araştırmada, stresle başa çıkma tutumları 
envanterinin Aktif Planlama, Dış Yardım Arama 
alt boyutu puan ortalaması ile hemşirelerin cin-
siyetleri açısından anlamlı bir farklılığın olduğu 
ve bu farklılığın, kadın hemşirelerin lehine oldu-
ğu bulunmuştur. Askher ve ark. (2012:231-7), 
Lewis ve ark. (2015) ve Tekin’in (2009) çalış-
maları da bu bulguyu destekler niteliktedir. 
Kaçma duygusal ve kaçma biyokimyasal alt 
boyutlarında erkek hemşirelerin kadınlara oran-
la daha fazla eylemsel olarak kaçma eğilimi 
gösterdikleri söylenebilir. Bu araştırmada Dine 
Yönelme ve Kabul Bilişsel Yeniden Yapılanma 
alt boyutlarında anlamlı bir farklılığın olmadığı 
bulunmuştur. Araştırma bulgularına zıt olarak 
Eraslan’ın (2015: 65-82) yaptığı araştırmada ise 
kadınların Kabul Bilişsel alt boyutunu erkekler-
den daha çok kullandığı bulunmuştur. Ayten ve 

ark.’nın (2012: 45-79) hasta, hasta yakınları ve 
hastane çalışanları üzerine yaptığı bir araştırma-
da kadınların stresle başetmede daha çok dine 
yönelme boyutunu kullandıkları tespit edilmiştir.  
Şen ve ark. (2012: 211-218) tarafından sağlık 
çalışanları üzerinde yapılan bir araştırmada, 
cinsiyetin stresle başa çıkma tarzları üzerinde bir 
farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin yaşlarına göre, 
stresle başa çıkma tutumları envanterinin Dine 
Yönelme, Kaçma Duygusal ve Kabul-Bilişsel 
Yeniden Yapılanma alt boyutlarında anlamlı bir 
farklılık bulunmamıştır. Çalışma sonuçlarına 
benzer olarak stresle başa çıkma tarzları ile yaş 
arasında anlamlı bir  ilişki olmadığını belirten 
birçok çalışma (Eraslan, 2015: 65-82;  Lewis et 
al., 2015; Yaşar, 2008; Yurtsever, 2009) mevcut-
tur. Bununla birlikte stresle başa çıkma tutumla-
rı envanterinin Aktif Planlama, Dış Yardım 
Arama, Kaçma-Biyokimyasal alt boyutu ile yaş 
grupları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuş-
tur. Sonuç olarak 31 yaş ve üzerinde olan hem-
şirelerin Aktif Planlama, Dış Yardım Arama 
boyutlarını diğer yaş gruplarından daha fazla 
kullandığı 26-30 yaş grubunda olan hemşirelerin 
ise Kaçma Biyokimyasal boyutunu kullandığı 
bulunmuştur. Erkmen ve Çetin (2008: 231-42)’in 
“Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Stresle Başa 
çıkma Tarzlarının Bazı Değişkenlerle İlişkisi” 
çalışmasında yaş değişkenine göre yapılan kar-
şılaştırmada, 30 yaş ve altında olanların diğer 
yaş gruplarına göre dine sığınma alt boyutunu 
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daha fazla kullandıkları belirlenmiştir. Bu durum 
30 yaş altında olan beden eğitimi öğretmenleri-
nin daha büyük yaş ortalamasına sahip meslek-
taşlarına göre daha fazla dine sığınma tarzını 
kullandıkları şeklinde yorumlanmıştır. Yine aynı 
çalışmada 30 yaş ve altında olanların diğer yaş 
gruplarına göre kaçma-soyutlama alt boyutunu 
daha fazla kullandığı bulunmuştur ve bu bulgu-
lar da araştırmamızı destekler niteliktedir.

Bu araştırmada Aktif Planlama, Dine Yönelme, 
Dış Yardım Arama, Kabul-Bilişsel Yeniden Ya-
pılanma, Kaçma Biyokimyasal ve Kaçma Duy-
gusal alt boyutları ile hemşirelerin eğitim durum-
ları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı 
görülmektedir. Bal ve ark. (2006: 23-7) obez 
bireylerin stresle başa çıkma yöntemlerinde 
yapmış olduğu araştırmada, araştırmaya katılan 
bireylerin eğitim durumlarına göre stresle başa 
çıkma tarzları ölçeğinin alt gruplarından aldık-
ları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark saptamamışlardır. Kayahan ve 
Serbaş (2007: 113-20) ise hastaların eğitim du-
rumlarına göre stresle başa çıkma tarzları ölçe-
ğinin alt gruplarından almış oldukları puanların 
anlamlı düzeyde farklılık gösterdiklerini bulmuş-
lardır. Eğitimli hastaların ‘kendine güvenli yak-
laşım’ ve  ‘iyimser yaklaşım’ ortalama puanı 
eğitimsiz hastaların ortalama puanından anlamlı 
olarak yüksek, yani eğitimli hastaların stresle 
başa çıkmada aktif tarzları daha fazla kullandı-
ğını bulmuşlardır.

Araştırmaya katılan hemşirelerin çalışma süre-
lerine göre, Dine Yönelme, Kabul Bilişsel Yeni-
den Yapılanma ve Kaçma Duygusal arasında 
anlamlı bir fark bulunmamasına karşın, Aktif 
Planlama, Dış Yardım Arama, Kaçma Biyokim-
yasal alt boyutunda anlamlı bir fark bulunmuştur. 
Sonuç olarak 11 yıl ve üzerinde çalışan hemşi-
relerin Aktif Planlama, Dış Yardım Arama bo-
yutlarını, 6-10 yıl aralığında çalışan hemşirelerin 
ise Kaçma Biyokimyasal boyutunu diğer grup-
lardan daha fazla kullandıkları görülmektedir. 
Kara ve Koç (2009: 35-50)’ un araştırmasında 
5-8 yıl arasında çalışanlar Aktif Planlama, Dış 
Yardım Arama ve Kaçma Soyutlama becerileri-
ni, 9-11 yıl arasında çalışanlar Dış Yardım Arama, 
12 yıl ve üzerinde çalışanların ise Aktif Planlama 
ve Kaçma Soyutlama boyutlarına ağırlık verdik-
leri bulunmuştur. Bu bulgular araştırma sonuç-
larını desteklemektedir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin çalıştıkları ser-
vise göre, stresle başa çıkma tutumları incelendi-
ğinde, envanterin alt boyutlarından Aktif Planlama, 
Dine Yönelme, Kaçma Biyokimyasal alt boyu-
tunda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bu-
lunmuştur. Sonuç olarak Yoğun Bakımda çalışan 
hemşirelerin Aktif Planlama ve Kaçma Biyokim-
yasal boyutlarını, Acil Serviste çalışan hemşirele-
rin ise Dine yönelme boyutunu diğer çalışma 
gruplarından daha fazla kullandıkları görülmek-
tedir. Yapılan araştırmalarda acil hemşirelerinin 
stresle baş etme için duygusal odaklı yaklaşımlar-
dansa kabul bilişsel yeniden yapılanma boyutunu 
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kullandıkları bulunmuştur (Gholamzadeh et al., 
2011:42-7; Liu et al., 2010: 626-33).

SONUÇ

Araştırma sonucunda; hemşirelerin stresle başa 
çıkma davranışlarının, cinsiyete, yaşa, çalışma 
süresi ve çalışılan servise göre farklılık gösterdi-
ği belirlenmiştir. İş ortamından kaynaklanan 
olumsuzlukları azaltmak ya da önlemek için ge-
liştirilen farklı stresle başa çıkma davranışları 
hemşirelerin işlerinde daha etkili ve mutlu olma-
larını sağlayabilecektir. Bununla birlikte bireysel 
ve örgütsel düzeyde stres yaşayan hemşirelerin 
stresle başa çıkma davranışlarında gösterdikleri 
başarı, verimli bir çalışma ortamı sağlamalarına, 
ruh ve beden sağlıklarının da korunmasına katkı 
sağlayabilecektir.

Bu sonuçlar doğrultusunda, hastane ortamındaki 
stresi ortadan kaldırmak için hemşirelerde iş 
stresine neden olan stresörü tanıma ve stresle 
etkin baş etme yolları konusunda eğitim program-
ları düzenlenmeli, hemşirelerin ruh sağlıklarını 
korumak ve sürdürmek için psikolojik danışman-
lık ve rehberlik hizmetleri verilmeli, hemşirelerin 
streslerini tanıyabilmeleri ve etkili baş etme 
yöntemlerini geliştirebilmeleri için sık sık yöne-
ticilerle toplantılar düzenlenmeli, hemşirelerde iş 
stresine neden olan stresörü tanıma, stresle etkin 
başetme yollarını öğrenme ve problem çözme 
becerilerini geliştirmeye, kendini tanımaya ve 
asertif tutumlar geliştirmeye yönelik rehberlik ve 
danışmanlık programları oluşturulmalıdır.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Stress, which leads to a psychological and physical pressure on the 
individual, is described as a psychological adaptation period which affects the individual’s emotions, 
thoughts, behaviors, performances, and his/her relations with others. It is also defined as sadness, 
anxiety and so on. Most individuals experience stress in their private and professional lives (Çelik, 
2010). Stress impairs the individual`s physical and mental health as well. Since the individual`s 
emotional and physical balance collapses, he/she tries to rebuild his/her balance, and to adapt to new 
conditions. Different theories have been improved to explore all these problems. Some of these 
theories are; Physiological Stress Theory, developed by Cannon and Selye and Psychological Stress 
Theory, developed by Lazarus and Folkman (Ağma, 2007). It is clear that there can be differences 
in individuals` life styles concerning stress, and also the methods they develop when they experien-
ce stress. It is observed that stress causes physical, social, and mental health problems on doctors, 
nurses, psychiatrists and other healthcare labourers who are in close contact with patients. This situ-
ation affects both the employee and the working area negatively. If the researches in the literature 
are examined, the stressmakers that the nurses face during their working lives can be categorized as 
follows: over-work load, uncooperative patients, disruptive colleagues, inefficient manager support, 
patients and their families, lack of communication with the healthcare staff, shifts, working with the 
patients who are in the terminal period and critically ill patients (Garrosa et al 2008:418-427; Lee et 
al 2007:133-142;  Mc Vigar, 2003:633-642). There are many researches declaring that overwork-
stress results in low work-performance, low work-satisfaction, absenteeism, quarrels with other 
employees and labour turnovers (Aylaz and Durmuş, 2000:232-238; Aytaç, 2002; Balcı, 2000; Bal-
taş and Baltaş, 2013). Aim:Healthcare employees face such problems, which might affect their lives 
negatively, due to stress-related physical and psychological ailments. This research aims at finding 
out whether the methods of nurses` overcoming the stress differ in terms of several variances. The 
research aims to define the stress levels of healthcare staff and the spaces that they are exposed to 
stress and to identify the methods they employ to cope with stress. The population of the research 
consists of the nurses working at Research and Application Hospital of Gazi Osman Paşa University 
Hospital.  The sample of the study consists of 297 healthcare employees  (249 women (%83) and 
48 men (%17)) who were chosen via Random Sampling Method. In the research, in order to identify 
the methods of nurses, working in healthcare service to overcome stress, “Overcoming the Stress 
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Behaviours Inventory” was used. Results and Conclusion: According to this finding, there is a 
significant difference between nurses’ score averages of the Active Planning and Seeking for Exter-
nal Help subdimensions of the Stress Coping Style Inventory with reference to gender, and this 
difference is in favor of the female nurses and there is no significant difference between their score 
averages of the subdimensions, Religious Orientation and Acceptance-Cognitive Restructuring with 
reference to gender. There is no significant difference between nurses’ score averages of the Religi-
ous Orientation, Emotional Escape and Acceptance-Cognitive Restructuring subdimensions of the 
Stress Coping Style Inventory with reference to age. There is no significant difference between 
nurses’ score averages of the Active Planning, Religious Orientation, Seeking for External Help, 
Acceptance-Cognitive Restructuring, Biochemical Escape and Emotional Escape subdimensions and 
their educational levels. There is a significant difference between nurses’ score averages of the Ac-
tive Planning, Seeking for External Help, and Biochemical Escape subdimensions although there is 
no significant difference between their score averages of the Religious Orientation, Acceptance-
Cognitive Restructuring, and Emotional Escape subdimensions with reference to work experience. 
There is a statistically significant difference between nurses’ score averages of the Active Planning, 
Religious Orientation, and Biochemical Escape subdimensions with reference to clinical experience. 
When the results of Variance Analysis, related to the average points of overcoming stress methods 
of nurses are examined, it is detected that the nurses at the age 31 and more used the dimensions of 
Active Planning, and Seeking for External help more than the other age groups. The nurses between 
the age of 26 and 31 used the Biochemical Escape subdimension. According to the educational level 
of the nurses, when the results of Variance Analysis related to the average points of overcoming 
stress methods of nurses are examined, it is discovered that there is no meaningful difference bet-
ween the educational level variance and in the sub-dimensions of Religious Orientation, Acceptance-
Cognitively Restoration, Bio-Chemical Escape, Emotional-Operational Escape in the inventory. When 
the results of Variance Analysis related to the average points of overcoming stress methods of nurses 
are examined, it is detected that nurses, having worked for 11 years and more, used the dimensions 
of Active Planning, and Seeking for External Help more than the other age groups, and the nurses, 
having worked for 6 -10 years, used Bio-Chemical Escape subdimension  more than the others. 
According to the result of the research, it was determined that in the sub-dimension of female nurses` 
active planning and their foreign aid seeking, there was a high meaningful level. And for male nur-
ses, there was a meaningful high level ratio in the Bio-Chemical Escape and Emotional Escape di-
mensions. Statistically, there was a meaningful difference between the age, work experience, educa-
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tion, and strategies, developed to manage stress. These results are supporting the results of this re-
search. According to the findings of this study, the suggestions above were provided. In order to get 
rid of the stress in the hospitals, the stressor should be identified, and training programmes should 
be organized to cope with the problem. In order to protect the mental health of the nurses, psycho-
logical counselling and guidance services should be provided. To enable the nurses to be aware of 
their stress, and to improve effective methods, meetings with the directors should be organized fre-
quently. On the other hand, policies should be determined and proper physical, social and psycho-
logical environments should be established in the organizations in which nurses are working so that 
they can be happy and productive.
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TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ’NDEKİ ŞİZOFRENİ HASTALARINA 
UYGULANAN ÖNCÜ BELİRTİLERİ TANIMA VE BAŞ ETME 

EĞİTİMİNİN İÇGÖRÜ DÜZEYİ VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ1

THE EFFECTS OF EARLY SYMPTOM DISCERNMENT TRAINING 
ON INSIGHT AND LIFE QUALITY OF SCHIZOPHRENIC DISORDER 

PATIENTS IN COMMUNITY MENTAL HEALTH CENTERS
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4 T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Manisa  / Türkiye

Öz:Amaç: Bu araştırmanın amacı bir Toplum Ruh Sağlığı 
Merkezi’nden etkin olarak yararlanan şizofreni hastalarına uygu-
lanan hastalığın öncü belirtilerini tanıma ve başetmeye yönelik 
toplumsal beceri eğitiminin, hastaların içgörü düzeyleri ve yaşam 
kaliteleri üzerine etkisini incelemektir. Yöntem: Araştırma eğitim 
müdahalesi olan, ön test – son test vaka kontrol araştırmasıdır. 
Veriler Tanıtıcı Bilgi Formu, İçgörünün Üç Bileşenini Değerlen-
dirme Ölçeği (İÜBDÖ) ve Şizofreni Hastaları İçin Yaşam Niteli-
ği Ölçeği (QLSS) kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Vaka 
grubunun tüm ölçek ve altölçek puanları psikoeğitim sonucunda 
olumlu olarak değişmiştir. Vaka grubu İÜBDÖ toplam puanı (ön 
test=9,6±2,0, son test=12,1±2,0; p=0,034)  ve kontrol grubu QLSS 
Ruhsal Bulgular alt ölçek ön-son test puanındaki (ön test=29,2±7,1, 
son test=20,0±7,2; p=0,034)  değişimin anlamlı olduğu saptan-
mıştır. İki grup arasında QLSS toplam ölçek, Ruhsal Bulgu ve 
Günlük Eşya Kullanımı alt ölçekleri ve İÜBDÖ toplam ölçek 
puanları arasında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. Sonuç: 
Hastalığın öncü belirtilerini tanımlayarak baş edebilme becerisinin,  
hastaların yaşam kaliteleri ve içgörü düzeylerine olumlu katkı 
sağladığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, Öncü Belirti, Yaşam Kalitesi, İç-
görü, Psikoeğitim, Hemşirelik

Abstract:Aim: The aim of the study was to explore the effects 
of early symptom discernment training on insight and life quality 
of schizophrenic disorder patients in community mental health 
centers. Methods: This research was a case control study which 
included a pre-post test designed and education interventions. Case 
group completed eight week psychoeducation program without 
any reserve. Data were collected by ‘Descriptive Information 
Form’, ‘Schedule for Assessing the Three Components of Insight 
(SAI)’and ‘Quality of Life Scale for Schizophrenic (QLSS)’. 
Results: All of the total scale and subscale scores changed posi-
tively depending on psychoeducation. The differences between 
pre-post test score of SAI Total in case group (pretest=9.6±2.0, 
posttest=12.1±2.0; p=0.034) and  score of subscale of QLSS which 
was Mental Indication in control group (pretest=29.3±7.1, post-
test=20.0±7.2; p=0.034) were significant (p<0.05). Moreover, it 
was concluded that the differences between groups’ scores of 
QLSS Total, Mental Indication, Using Daily Object subscale and 
SAI Total  were significant(p<0.05). Conclusion: There was an 
increase in insight and quality of life when individuals were 
educated, there was not any increase in the lack of education. This 
research aims at providing suggestions to increase the life quality 
and insight levels positively by teaching patients to identify early 
symptoms. 

Key Words: Schizophrenia, Early Symptom, Quality of Life, Insight, 
Psychoeducation, Nursing
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

GİRİŞ

Şizofrenik bozukluk bireyin duygu, düşünce ve 
davranışlarında önemli bozukluklarla seyreden, 
hastanın ve çevresindekilerin yaşantısını büyük 
ölçüde etkileyen, beynin yapısında, fizyolojik ve 
kimyasal değişikliklerin olduğu karmaşık bir 
hastalıktır (Öztürk, 2004:218).

Şizofrenik bozuklukta hastalığın alevlenmesi, 
relapsı ve hastalığın kontrol edilememesi iş, aile 
ve diğer yaşam alanlarında bireyin sorun yaşa-
masına neden olabilmektedir (Doğan vd., 2004:280; 
Eryıldız, 2008). Hastalar, farklı davranış örüntü-
leri nedeniyle damgalanmakta, başarısızlık kor-
kusu ile çekingenlik yaşamakta, karşılaşılan so-
runlara çözüm üretmekte zorlanmaktadırlar 
(Akpınar ve Kelleci, 2008:55).

Hastalığın tam tedavisinin mümkün olmadığı 
durumlarda “bir hastalık yok edilemiyorsa, teda-
vi azami işlevselliği ve anlamlı bir varoluş ya da 
yaşam kalitesini korumaya yönelik olacak şekil-
de sürdürülmeli” görüşü ağırlık kazanmaktadır 
(Doğan vd., 2004:280). Bu hastalıkta öncü belir-
tilerin ve uyarıcı işaretlerin erken tanılanması ile 
relapsların önceden tespit edilmesi (Xiang et al., 
2006:464-69; Deveci ve Esen, 2006:22), uygun 
şekilde bu belirtilerle nasıl baş edilebileceğinin 
bilinmesiyle sahip olunan içgörü düzeyinin art-
tırılması, yaşamdan alınan doyumun ve dolayı-
sıyla yaşam kalitesinin de artması sağlanabilir 
(Carpenter and Thaker, 2002; Kuşçu vd., 2006:200). 
Şizofrenik bozuklukta öncü belirti ve uyarıcı 

işaretler; sinirlilik, gerginlik, şüphecilik, uyku ve 
iştahta değişiklikler, varsanılar, ilgi kaybı, sağlı-
ğa zararlı madde kullanımı ve somatik bulgular-
dır (Herz and Melville, 1980:800; Van Meijel et 
al., 2004:112). Psikoeğitsel grup uygulaması gibi 
sistematik, ekip çalışmasına dayalı yapılandırılmış 
aktiviteler, hastaların bu sorunlarının yapılandı-
rılması ve topluma geri kazandırılmaları açısından 
önemlidir (Carpenter and Thaker, 2002; Kuşçu 
vd., 2006:199).

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) şizof-
renik bozukluğu olan bireyin tedavilerinin dü-
zenlenmesi, hastalıkla baş etme ve sağlıklı kalım 
sürelerinin arttırılmasında işlevselliği olan, hasta 
ve yakınlarının yaşam kalitesinin artmasına kat-
kısı olan merkezlerdir (Toplum Ruh Sağlığı 
Merkezleri Hakkında Yönerge, 2014) (Meltzer 
and Bond, 1994:10; Bilge, 2014:892,899).  Has-
talığın öncü bulgularına yönelik yardım arama 
davranışının olumlu sonuçları bir kez fark edil-
diğinde,  yıllar içerisinde yaşanacak olası tetik-
leyici yaşam olaylarında olumlu baş etme dav-
ranışının tekrarlanması sağlanabilir (Birchwood 
et al., 2000:98; Öztürk, 2004:267; Soygür vd., 
2007:262). Toplum ruh sağlığı (TRS) hemşiresi, 
özellikle hastayla en yakın ve sürekli gözlem 
olanağına sahip profesyonel sağlık çalışanıdır. 
TRS hemşiresi hastalığın seyrine etkisi olacak 
girişimleri sistematik şekilde uygular. TRS hem-
şiresi öncü belirtileri tanılama basamağında re-
habilitasyon ve sosyalizasyon sürecinin takibi ve 
değerlendirilmesi;  kurum içi ve/veya dışı boyut-
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ta yapılandırdığı hemşirelik sürecini uygulama,   
danışmanlık sunma, eğitim verme, risk ve kriz 
durumlarını belirleme ve yönetilmesi işlevlerini 
gerçekleştirir (Bag, 2012:468, Hallaç vd., 2014:32). 
Bu nedenle öncü belirtilerin hastalığın seyrinde-
ki rolünü en iyi şekilde tanımlayarak ekibe ve 
hastaya buna ilişkin farkındalığı kazandırma 
basamağında TRS hemşirelerinin rolü öncelik-
lidir. Bu araştırmada TRSM’ye kayıtlı şizofrenik 
bozukluğu olan hastalara uygulanan hastalığın 
uyarıcı ve öncü belirtilerini tanıma ve baş etme-
ye yönelik olarak oluşturulmuş toplumsal bece-
ri eğitiminin etkililiğinin, hastaların içgörü dü-
zeyleri ve yaşam kaliteleri üzerine etkisini ince-
lemek amaçlanmıştır.

YÖNTEM 

Şizofreni tanısıyla Manisa ili Kamu Hastaneleri 
Birliği Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hastanesi’ne bağlı TRSM’ye kayıtlı ve aktif 
olarak hizmetten yararlanan tüm danışanlar (n=20) 
araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Örneklem 
seçimine gidilmemiş, gönüllülük esası gözetil-
miştir (n=16). Araştırma eğitim müdahalesi olan 
ön test–son test vaka kontrol araştırmasıdır. 
Cinsiyet, yaş ve eğitim durumu açısından homo-
jenliği sağlanmış vaka (n=8) ve kontrol (n=8) 
olmak üzere iki grup yapılandırılmıştır. Vaka ve 
kontrol grubunun şizofrenik bozukluk alt tipi ve 
pozitif-negatif belirti durumu araştırma ekibinde 
de yer alan TRSM hekimi tarafından değerlen-

dirilmiş, bu doğrultuda araştırma grubu oluştu-
rulurken bu bulgular tekrar test edilmemiştir. 

Kontrol grubuna araştırmaya ait herhangi bir 
girişim uygulanmamıştır. Deney grubunun, dört 
psikoeğitim oturumunu da eksiksiz tamamlama-
ları sağlanmıştır. Oturumlarda interaktif eğitim 
ve davranışsal canlandırma yöntemi kullanılmış-
tır. Oturumların içerikleri aşağıda belirtilmiştir 
(Yıldız, 2001:119-23). 

1.Oturum: Tanışma oturumudur. Tanışma işle-
minin ardından, grup üyelerine program tanıtılmış, 
oturum planı yapılmıştır. Oturumlar esnasında 
grup içerisinde uyulması gereken kurallar tartı-
şılarak, duygu ve düşüncelerini paylaşmalarının 
önemli olduğu vurgulanmıştır. Amaç hakkında 
bilgiler verilmiş, ön test uygulaması gerçekleş-
tirilmiştir. Oturumu sonlandırmadan önce birey-
lerin bu eğitim programından beklentileri konu-
şulmuştur.

2.Oturum:  Bu oturumun hedefi, danışanın 
uygun bir yardımcıyla – aile üyesi ile birlikte 
uyarıcı işaretleri takip edebilmeleridir. Her grup 
üyesinin en yoğun olarak hissettiği belirtilerin 
belirlenmiş ve eylem planının oluşturulmasına 
hazırlık sağlanmıştır. Katılımcılara hastalıklarının 
alevlenme dönemlerinde yaşadıkları sıkıntının 
genellikle hangi dönemlerde, ne gibi olaylar 
sonucunda ortaya çıktığını bilip bilmedikleri 
sorulmuş, örnek deneyimleri olanların paylaş-
maları istenmiş ve bu aşamada yapılacak derin-
lemesine sorgulama ile hastalara yanıtları çağır-
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malarında yardımcı olunmuştur. Katılımcılardan 
kendi deneyimleri ile diğer arkadaşlarının dene-
yimlerini birlikte değerlendirmeleri istenmiş, 
yaşadıkları belirti ve deneyimlerin ortak olabile-
ceğini fark edebilmelerine ve grup içinde daha 
rahat paylaşımda bulunabilmelerine hizmet et-
mesi sağlanmıştır. Daha önce bu belirtileri fark 
edebilen katılımcıların belirtileri yönetmek için 
ne gibi tutumlar sergiledikleri tartışılmış, diğer 
katılımcıların bu çözümleri değerlendirmeleri 
beklenmiştir.

3. Oturum: Bu oturumda artık kolaylıkla ta-
nımlanabilen öncü belirtilere olası çözüm öne-
rilerinden, duruma uygun olanı nasıl seçebile-
cekleri konuşulmuştur. Örnek bir olgunun öncü 
belirtileri üzerinden bir danışan ve ekip üyesi 
canlandırma yapmış ve bu olgu grupça değer-
lendirilmiştir. İfade edilen öneriler bir tahtaya 
not edilmiş ve önerilerin elenmesi sürecinde 
danışanların kendi mantık çıkarımlarını yapma-
ları beklenmiştir. “En son olarak işlevsel olma-
yan çözüm seçeneklerini tahtadan birer birer 
sileceğiz. Böylelikle sorunu çözüp hedefi ger-
çekleştirebilecek üç çözüm seçeneği tahtada 
kalsın. Bunların içinden uygulama aşamasına 
en uygun olduğunu düşündüğümüz çözümleri 
sıralayalım” ifadesiyle yönlendirme sağlanmış-
tır.  Bu araştırmanın diğer bir hedef davranışı, 
öncü işaretler ortaya çıktığında zaman kaybet-
meden başvuracakları bir acil eylem planı ta-
sarlanması olmuştur.

 4. Oturum: Eğitimin sonuçlarının değerlendi-
rildiği son oturumdur. Uyarıcı İşaretler Listesi 
ortaklaşa değerlendirilerek, bu listeden yola çı-
karak birbirlerinde fark ettikleri olumlu/olumsuz 
değişimler olup olmadığı sorgulanmıştır. Grup 
üyelerinin kendi deneyimleriyle ilgili nasıl çözüm 
yolları izledikleri belirlenmiş ve grup içinde 
tartışılmıştır. Son test uygulaması gerçekleştiri-
lerek psikoeğitim programı sonlandırılmıştır.

Veri Toplama Araçları 

Tanıtıcı Bilgi Formu: Hastaların sosyodemog-
rafik ve hastalık özelliklerini tanımlayıcı 11 
maddeli çoktan seçmeli formdur. Araştırmacılar 
tarafından geliştirilmiştir. 

Şizofreni Hastaları İçin Yaşam Niteliği Ölçeği 
(QLSS): Heinrich ve arkadaşları tarafından 
geliştirilmiş, Soygür ve ark. (2000:209) tarafın-
dan Türkçe geçerlilik-güvenilirlik araştırması 
yapılmıştır. Bu ölçek dört alt boyuttan ve 21 
sorudan oluşmakta, hastaların kişisel deneyim-
lerinin zenginliği, kişilerarası ilişkilerinin niteli-
ği, mesleki rollerdeki üretkenlikleri ve günlük 
aktivitelerini değerlendirmektedir. Bu ölçek ye-
dili likert tip (0-6 puan) olup ve yüksek puan 
yaşam niteliğinin yüksek, uyumun iyi ya da 
bozulmamış olduğunu göstermektedir. 

İçgörünün Üç Bileşenini 

Değerlendirme Ölçeği (İÜBDÖ): David 
(1990:804,807)  tarafından geliştirilen ve Türkçe 
geçerlik-güvenirliği Aslan ve ark. (2001:22) ta-
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rafından yapılan bu ölçek sekiz maddedir. Teda-
vi kabulü, tedavi istemi, hastalığını bilme, ruhsal 
hastalığı olduğunu bilme, hastalığı açıklama, 
hezeyanın doğruluğuna inanma, yaşantılarını 
açıklama başlıklı yedi alt ölçeğine ek olarak 
inanmamaya tepki başlıklı alt ölçeği mevcuttur. 
Ölçekten alınan yüksek puan,  yüksek içgörü 
düzeyini göstermektedir.

Araştırmanın Etiği: Araştırmanın yapılabilme-
si için etik kurul ve kurum izinleri alınmıştır. 
Hastalara araştırmanın amacı hakkında bilgi 
verilerek sözlü ve yazılı onamları alınmıştır. 
Kontrol grubu katılımcılarına da araştırma son-
rası eğitim verilmiştir.

İstatistiksel Yöntem: Verilerin değerlendirilme-
sinde tanımlayıcı analizler ve Wilcoxon W testi 
kullanılmıştır.

BULGULAR

Katılımcıların yaş ortalamaları 40,8±11,1 (min=26, 
max=65) (n=16), kontrol grubu (n=8) 43,9±13,3 
(min=26, max=65) ve vaka grubu (n=8) 37,8±8,1  
(min=27, max=50)’dir. 

Cinsiyete ve yaşa göre gruplar arası dağılım 
homojen olup, katılımcıların çoğunluğunu ka-
dınlar oluşturmaktadır. Eğitim düzeyine göre 
gruplar arası dağılım homojendir ve çoğunluk 
ilkokul mezunudur. Medeni durumları ve ailevi 
özelliklerine göre homojenlik sağlanmış ve ço-
ğunluğun bekar olduğu ve çekirdek tipi ailede 
yaşadıkları görülmüştür (Tablo 1).
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Tablo.1. Katılımcıların Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı

Sosyodemografik 
Özellikler

Vaka Grubu Kontrol Grubu Toplam

n % n % n %

Cinsiyet 

Kadın 3 37,5 4 50,0 7 43,8

Erkek 5 62,5 4 50,0 9 56,3

Eğitim Düzeyi

Okuryazar 2 25,0 1 12,5 3 18,8

İlkokul 2 25,0 4 50,0 6 37,5

Ortaokul 1 12,5 1 12,5 2 12,5

Lise 1 12,5 1 12,5 2 12,5

Yükseköğretim 2 25,0 1 12,5 3 18,8

Medeni Durum

Bekar 5 62,5 3 37,5 8 50,0

Evli 3 37,5 5 62,5 8 50,0

Aile Tipi

Çekirdek 5 62,5 7 87,5 12 75,0

Geniş 3 37,5 1 12,5 4 25,0

TOPLAM 8 100,0 8 100,0 16 100,0

Katılımcıların QLSS Puan Dağılımlarına 
İlişkin Bulguları

Katılımcıların QLSS toplam ve alt ölçeklerine 
ilişkin ön test ve son test ortalama puan dağılım-
ları gruplar bazında Tablo 2’de sunulmuştur. 
Öntest puanları açısından gruplar arasında ölçe-
ğin herhangi bir boyutunda bir fark bulunma-
mıştır (p>0,05). Sontest puanlarında deney 
grubu olumlu olarak her boyutta artış gösterme-
sine rağmen, bu farklılık yalnızca ölçeğin toplam 

ve Ruhsal bulgular boyutu için istatistiksel bir 
anlamlılık taşımaktadır (p<0,05). 

QLSS ön test ve son test puan ortalamaları ara-
sındaki fark grupların kendi içinde incelendiğin-
de; yalnızca kontrol grubunda geçen zamanla 
birlikte Ruhsal Bulgular alt boyutu puanlarında 
istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş saptanmıştır 
(p<0,05).  

Bu ölçümlerdeki farklılıklar değerlendirildiğinde 
toplam puanda, Ruhsal Bulgular ve Günlük Eşya 
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Kullanımı alt boyutlarındaki bu değişimin grup-
lar arası anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0,05) 
(Tablo 2).

Katılımcıların İÜBDÖ Puan Dağılımlarına 
İlişkin Bulguları

Katılımcıların İÜBDÖ ön test toplam puan or-
talamaları 8,8±3,0  (0-12); kontrol grubunda 8.0 
±3.7  (0-11) ve 

vaka grubunda 9.6±2.0’dir  (6-12). İÜBDÖ ön 
test uygulama puan farklılıkları açısından grup-
lar arası fark yoktur (p>0,05) (Tablo 2). 

İÜBDÖ son test uygulama puanları incelendi-
ğinde; tüm katılımcıların son test toplam puan 
ortalaması 9,0±4,1  (0-14) puan; kontrol grubun-
da 5,9±4,1  (0-12) ve vaka grubunda 12,1±2,0  
(8-14) puandır. Son test puan ortalaması açısın-
dan gruplar arası farklılıkların istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu saptanmıştır (Z=-2,967 p=0,003) 
(Tablo 2). İÜBDÖ ön test – son test puan orta-
lamaları arasındaki fark; vaka grubunda grup 
içinde (Z=-2,120 p=0,034) ve gruplar arasında 
(Z=-2,747 p=0,006) anlamlı olarak değişmiştir 
(Tablo 2).

Tablo 2. Katılımcıların Ölçek Puan Ortalamalarına Göre Karşılaştırılması

Ölçek Puan 
Ortalamaları

Vaka Grubu Kontrol Grubu Toplam Puan     Gruplar 
Aralığı       ArasıOrt ± SS  

(min-max)
Ort ± SS   

(min-max)
Ort ± SS

(min-
max)

Şizofreni Hastaları İçin Yaşam Niteliği Ölçeği (QLSS)

Ö
nt

est

Ölçek Toplamı 77,3±25,9 
(27-104)

82,1±16,8 
(57-110)

79,7±21,2
(27-111)

0-126 Z=-0,210 
p=0,834

Kişilerarası 
İlişkiler

29,3±1,5 
(9-42)

28,9±7,5  
(17-37)

29,1±9,4
(9-42)

0-48 Z=-0,578 
p=0,563

Mesleksel Rol 13,6±6,4 
(3-20)

14,4±5,0 
(8-23)

14,0±5,5
(3-13)

0-24 Z=-0,105 
p=0,916

Ruhsal 
Bulgular

26,0±7,2 
(11-34)

29,3±7,1  
(16-42)

27,6±7,1
(11-42)

0-42 Z=-0,738 
p=0,461

Günlük Eşya 
Kullanımı

8,4 ±2,9
(4-11)

9,6±2,2  
(5-12)

9,0±2,6
(4-12)

0-12 Z=-0,752 
p=0,452
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So
nt

est

Ölçek Toplamı 88,9±19,5  
(59-115)

63,6±18,9  
(34-87)

79,3±22,7
(34-115)

0-12 Z=-2,205 
p=0,027

Kişilerarası 
İlişkiler

33,3±7,9  
(22-48)

25,8±7,1  
15-34)

29,5±8,2
(15-48)

0-48 Z=-1,737 
p=0,082

Mesleksel Rol 16,1±5,4  
(8-23)

10,0±5,5  
(4-16)

13,2±6,1
(4-23)

0-24 Z=-1,636 
p=0,102

Ruhsal 
Bulgular

30,1±5,9  
(21-36)

20,0±7,2 
(8-30)

25,1±8,2
(8-36)

0-42 Z=-2,473 
p=0,013

Günlük Eşya 
Kullanımı

9,4±2.,4  
(5-12)

7,9±1,6  
(6-10)

8,6±2,1
(5-12)

0-12 Z=-1,499 
p=0,134

Fa
rk

Ölçek Toplamı 11,6±23,7
Z=-0,980 p=0,327

-18,5±27,1
Z=-1,612 p=0,107

-3,4±29,4 Z=-2,155 
p=0,031

Kişilerarası 
İlişkiler

4,0±11,1
Z=-0,981 p=0,326

-3,1±12,0
Z=-0,734 p=0,463

0,4±11,8 Z=-1,210 
p=0,226

Mesleksel Rol 2,50±5,8
Z=-1,332 p=0,183

-4,4±7,3
Z=-1,614 p=0,106

-0,9±7,3 Z=-1,735 
p=0,083

Ruhsal 
Bulgular

4,1±7,9
Z=-1,352 p=0,176

-9,3±9,2
Z=-2,117 p=0,034

-2,6±10,8 Z=-2,470
p=0,014

Günlük Eşya 
Kullanımı

1,0±2,6
Z=-1,065 p=0,287

-1,8±3,2
Z=-1,372 p=0,170

-0,4±3,1 Z=-2,122 
p=0,034

İçgörünün Üç Bileşenini Değerlendirme Ölçeği (İÜBDÖ)

Ö
n 

Te
st Ölçek 

Toplamı
9,6±2,0 (6-12) 8,0±3,7  (0-11) 8,8±3,0

    (0-12)
0-14 Z=-1,018 

p=0,309

So
n 

Te
st

Ölçek 
Toplamı

12,1±2,0 (8-14) 5,9±4,1  (0-12) 9,0±4,1  
(0-14)

0-14 Z=-2,967 
p=0,003

Fa
rk

Ölçek 
Toplamı

2,5±2,6
Z=-2,120 p=0,034

-2,1±2,7
Z=-1,897 p=0,580

0,2 ±3,5 Z=-2,747 
p=0,006

Analiz: Wilcoxon 
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TARTIŞMA

Gruplar cinsiyet durumlarına, eğitim düzeylerine 
ve medeni durumlarına göre normal dağılıma 
uygun olarak yapılandırılmıştır. Kontrol gruplu 
müdahale araştırmalarında katılımcıların olgu 
üzerinde etkili olabileceği kabul edilen değişken-
lere göre bu eşitliği sağlamış olması beklenmek-
tedir. Bu araştırmanın ana olgusu olan şizofrenik 
bozukluklar için için yaş, cinsiyet ve eğitim 
durumu bu kapsamda etkili olarak değerlendiril-
miştir (Köksal, 2008: 62; Kanchanaraksa et al.,  
2008). 

Katılımcıların medeni durumları incelendiğinde 
dağılımın homojenlik gösterdiği belirlenmiştir. 
Benzer araştırmalara oranla (Sönmez, 2009) 
araştırmamızdaki katılımcıların evlilik oranının 
daha yüksek olmasının tedavi sürecinde olumlu 
ve/veya olumsuz etkiler meydana getirmesi 
olasıdır. Özellikle TRSM hizmetlerini düzenli 
takip edebilme olanakları açısından evli olmanın 
çeşitli zorluklar yaşatacağı, bu nedenle hizmet-
lerden etkin yararlanmayı olanağını azaltabile-
ceği düşünülebilir. Bizim araştırma gruplarımız 
açısından bu etki kontrol altına alınmıştır.

Katılımcılar eğitim düzeyleri bakımından grup-
larda homojenlik göstermektedir. Eğitim seviye-
sinin hastaların verilen eğitimi anlama, eğitimden 
yararlanma ve yaşam değişikliği olarak uyum-
lanma oranları üzerinde etkili olabileceği düşü-
nüldüğünde, homojenliğin sağlanmış olması önem 
taşımaktadır. 

Araştırmamızda vaka ve kontrol grubu QLSS 
toplam ve alt ölçek ön test puan farklarının 
gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı ol-
madığı saptanmıştır.  Bu durum her iki grubun 
yaşam kalitesi açısından normal dağılıma uydu-
ğunu göstermekte ve eğitimin etkililiği üzerinde 
rol oynayabileceği düşünülebilecek dış koşulla-
rın kontrolünü sağladığı düşünülmektedir. 

Gruplarda eğitim sürecinde meydana gelen de-
ğişiklikler QLSS son test ve gruplar arası puan 
farklılıkları üzerinden incelendiğinde, her bir 
boyut için deney grubunun olumlu yönde daha 
güçlü bir eğilim gösterdiği ve kontrol grubu ile 
arasında istatistiksel bir farklılık olmadığı tek 
boyutun mesleki roller bazında yaşandığı görül-
mektedir. Bu sonuç vaka grubunun girişim 
sonrası yaşam kalitesinin artmış olduğunu ve 
ruhsal açıdan rahatladıklarını göstermektedir. 
Mesleki rollere ilişkin oturum hedefi olmaması 
ve çalışan herhangi bir danışanın bulunmaması 
nedeniyle ölçümün mesleki boyutu açısından 
farklılık yaratmaması olağan olarak yorumlan-
mıştır. Deveci ve Esen’in (2008:20,22) şizofrenik 
bozukluk tanısı almış yirmi iki hastayla gerçek-
leştirdikleri sosyal beceri eğitiminin hastaların 
QLSS ölçek puan farklarının ileri düzeyde an-
lamlı olarak değiştirdiğini saptadıkları, Sibitz ve 
ark. ise (2006:173, 176) 98 şizofreni hastasıyla 
dokuz oturumda gerçekleştirdikleri eğitimlerin 
hastaların yaşam kalitelerini anlamlı olarak art-
tırdığını belirtmişlerdir. Bizim bulgularımız da 
literatürle uyumludur. Psikoeğitimin uygulandı-
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ğı diğer araştırmalarda da psikopatolojiye sahip 
hastaların yaşam kalitesinin eğitimin etkisi ile 
arttığı vurgulanmaktadır (Atkinson et al., 1996:202; 
Yıldız vd., 2002:45; Gümüş vd., 2006:33). Bu 
araştırmanın hastaların, psikoeğitimle hastalığının 
öncü belirtilerini fark edebilme/ tanımlayabilme 
becerilerinin geliştirilmesi ile bunların daha et-
kili yönetimi dolayısıyla yaşam kalitelerine yö-
nelik olumlu etki gösterdiği düşünülmüştür. Aynı 
zamanda içgörü gelişiminin şizofreni vakaların-
da tedaviye uyumda artış ve psikopatolojideki 
azalma ile yaşam kalitesi üzerine olumlu etkisi 
göz önüne alındığında (Aghababian et al., 2011:170; 
Xiang et al., 2012:469; Boyer vd., 2012:275; 
Montemagni et al., 2014:111), hastaların yaşam 
kalitesinin içgörü ile orantılı artmış tedavi uyu-
mundan da etkilenmiş olduğu düşünülebilir. Bu 
anlamda tedaviye uyum üzerindeki gelişmenin 
bir değişken olarak ölçülmemiş olması araştır-
manın sınırlılığıdır. 

Katılımcıların İÜBDÖ vaka grubu ön test, son 
test ve puan farkı toplam puan ortalamaları deney 
grubunda kontrol grubundan daha yüksek bu-
lunmuştur. Ayrıca vaka grubunun eğitim girişimi 
sonunda ölçülen bağımlı değişkenlerce olumlu 
yönde farklılıklar izlenmiş ve istatistiksel açıdan 
anlamlı bulunmuştur. Psikoeğitim kapsamında 
hastaların şizofrenik bozukluğa ait öncü belirti-
leri tanımlayabilmesi, hastalıklarına ilişkin gün-
cel durumlarını, gerçeğe daha uygun olarak 
değerlendirilebilme beceri kazandıkları yönünde 
yorumlanabilir. Vaka grubunun hastalık içgörü 

düzeyi eğitim sayesinde artmış olup, hazırlanan 
psikoeğitim oturumlarının şizofreni hastalarında 
içgörünün arttırılması yönünde etkili bir araç 
olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. Lite-
ratüre bakıldığında, Sönmez (2009) şizofreni 
hastalarıyla yürüttüğü psikoeğitim oturumları 
sonrası, hastaların içgörü düzeylerinde anlamlı 
bir artış olduğu belirlenmiş olup, aynı şekilde 
Deveci ve Esen de (2008:22) psikoeğitimin şi-
zofreni hastalarında içgörü düzeylerinde artış 
sağladığını ifade etmektedir.  Bizim bulgularımız 
da diğer araştırmaları desteklemektedir.

Öncü belirtileri tanımlayabilme becerisi, hasta-
lığın alevlenmesi sürecinde hem bireysel, hem 
sosyal, hem de tıbbi erken müdahale olanağı 
sağlaması açısından (Chino et al., 2009:527,528), 
bireysel olarak hastanın yaşadığı kaygı ve stres 
düzeyini düşürebilir. Kaygı ve stres düzeyi yaşam 
kalitesi ve iyi oluş hali ile ters ilişkilidir (Nuech-
terlein et al., 1994:60; Ristner et al., 2003:313). 
Araştırmalar psikopatolojiden ziyade yaşanan 
stres süreciyle ilişkili özyeterlik gibi etmenlerin 
yaşam kalitesi üzerinde daha öncelikli etkiye 
sahip olduğunu ortaya koymaktadır (Ristner et 
al., 2003:313,314; Meijel et al., 2004:106). Öncü 
belirtilerle baş etme ve yönetebilme tarzları ile 
ilişkili olarak hastalara güncel durumlarına ilişkin 
farkındalık kazandırılması; umutsuzluk, gelecek-
le ilgili belirsizlik, yardımsızlık gibi anksiyete ve 
stresi pekiştiren etmenleri azalttığı için yaşam 
kalitesine olumlu katkı sağladığı düşünülebilir.
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Hastalar hastalığın pozitif ya da negatif bulgu 
ağırlıklı seyri ve ilaç tedavileri ve tedaviye uyum 
özelliklerine göre incelenmemiştir. Psikoeğitimin 
etkililiğinin bu değişkenlerden etkilenebileceği 
göz önünde bulundurulduğunda (Kemp, 1996:347, 
Sevinçok, 2000:73, Tel ve Terakye, 2000:140, 
Chen et al., 2014:1476) bu durum araştırmamız 
için bir sınırlılık oluşturmaktadır. Ancak psiko-
eğitim sonrası yaşam kalitesi düzeylerinde bir 
artış ortaya çıkmasının, bu kapsamda eğitimin 
işlevselliği için dolaylı bir kanıt niteliği taşıdığı 
varsayılmıştır. Bu etmenlerin kontrol altında 
tutulmadığı benzer araştırmalara literatürde de 
rastlanmakta (Bellak and Mueser, 1993:347, 
Yıldız vd., 2002:46, Sönmez, 2009:49) ve kul-
lanılan yöntemlerin olumlu yansıma gösterdiği 
ifade edilmektedir. Sonuçlarda elde edilen deği-
şime katkısı açısından bu etmenlerin gücünün 
ayırt edilememiş olması sınırlılığımızdır. 

Son test uygulamasından sonra uzun dönem 
izlem değerlendirmesinin yapılmamış olması, 
örneklem grubunda yer alan danışan sayısının 
azlığı ve araştırmanın bir TRSM’de uygulanmış 
olması araştırmanın diğer sınırlılıklarındandır. 
Danışan sayısının düşük olmasına rağmen bul-
guları etkilemesi olası değişkenler açısından 
gruplar arası ve gruplar içi tüm özelliklerin ho-
mojenliğinin sağlanabilmiş olması araştırmayı 
güçlü kılmaktadır. 

SONUÇ ve ÖNERİLER

Şizofreni hastalarına verilen öncü belirtileri ta-
nıma ve baş etme eğitiminin belirtilerin tanım-
lanarak etkili yönetilmeleri açısından işlevselliği 
arttıran bir eğitim olduğu, eğitimin hastaların 
yaşam kaliteleri ve içgörü düzeylerine de olum-
lu katkı sağladığı sonucuna varılmıştır. 

Öncü belirtilerin tanımlanması ve yönetilebilme 
becerisinin kazanılmasına bağlı olarak meydana 
gelen yaşam kalitesi ve içgörüdeki artış, psiko-
eğitimin hastalığın remisyon dönemlerinin etki-
li ve doyuma ulaştıracak kalitede değerlendirile-
bilmesindeki rolünü göstermektedir. Aynı zaman-
da şizofreni hastaları için yeniden sosyalizasyo-
nun önündeki en önemli etkenlerden biri olarak 
“hastalığın alevlenme” döneminde hissedilen 
çaresizlik ve yardımsızlık duyguları ile mücade-
le için etkin bir eylem planı sağlaması, öncü 
belirtilerini tanımlayabilme becerisi kazandırıla-
rak bireyleşmeyi sağlaması açısından da eğitimin 
önemi vurgulanmıştır. Merkezlerin bu doğrultu-
daki hizmetlerini daha sistemli şekilde sürdüre-
bilmeleri, psikoeğitimin tedavinin devamlı bir 
bileşeni haline getirilmesinin; hastanın hastalığa, 
tedaviye, çevreye ve aileye uyumunu arttırması 
açısından önerilmektedir. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda araştırmanın 
yapılandırıldığı TRSM’de öncü belirtileri tanıma 
ve baş etme programları tedavi sistematiğine 
dahil edilerek bu psikoeğitim danışanlara düzen-
li olarak sunulmaya başlamıştır. Bu sonuç Toplum 
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Ruh Sağlığı Hemşiresi’nin görev ve sorumluluk-
larından olan rehabilitasyon hizmetlerinde alev-
lenmeyi önlemeye yönelik eğitim girişimini 
içermekte olup, bu alandaki hemşirelik hizmet-
lerinin devamlı hizmetler olduğunu göstermek-
tedir. Araştırmanın sonucu, rehabilitasyonun 
birincil önleme basamağında hastanın gelecekte 
hastalığı ile ilgili olası risk etmenlerini yönete-
bilme becerisini geliştirmesi açısından da toplum 
ruh sağlığı hemşiresinin koruyucu ve eğitici 
rollerinin gerekliliğine ve önemine vurgu yap-
maktadır.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Schizophrenia is one of the most important diseases that cause loss in 
quality of life, social skills and general abilities. Developing an independent lifestyle is a key element 
for high quality of life. Many patients with schizophrenic disorder due to the social deterioration are 
unable to earn their own money, contact their family siblings; hence they subsist as a dependent 
member of family. In a similar way, they also are isolated by society, unable to be assertive and have 
difficulty in finding resource. Especially they cannot able to recognize and control early symptoms 
of relapses of disease thus they can miss the chance of protect themselves (Ozturk,2004: 217; Dogan 
2004:279-82, Soygur et al.,2007:250-69, 2007; Akpınar and Kelleci, 2008:47-56, Eryildiz 2008). 
The quality of life and life satisfaction can increase by recognizing early symptoms of diseases re-
lapses and knowing the most appropriate and functional solutions to cope with these problems. In 
the 1960s, most of the developed countries began to establish community-based mental health ser-
vices, which are ideal for the patients’ integration in the society. But in our country community-based 
treatment and rehabilitation options conducted by universities or state hospitals are very rare and 
only for limited number of patients. Community mental health services (CMHS) have an important 
role to enable the patients and their families to cope with disorder and to increase patients’ remissi-
on period. They increase patients’ quality of life with organizing their lifestyles by social skills trai-
ning. In treatment process, to gain insight is also a very important therapeutic aim in order for pati-
ents to realize their strengths and competence, and to be more functional in their own life. This study 
is important because of its emphasis on the schizophrenic disorder patients and their families’ incre-
ased levels of awareness and quality of life and the systematic functioning of CMHS. Aim and 
Method: This study aimed at exploring the effects of early symptom discernment training on insight 
and life quality of schizophrenic disorder patients in community mental health centers. This research 
was a case control study which included pre-post test designed and education interventions. This 
study was conducted between September 2014 and April 2015.The universe of the research consis-
ted of clients (n=30) who registered in a CMC and the sample consisted of volunteers (n=16) to 
participate in this study. Homogeneity was fixed in terms of age, gender and education level betwe-
en case (n=8) and control (n=8) groups. The case group completed a four week psychoeducation 
program without any reserve. Psychoeducation is defined as educating or improving a person with 
psychiatric disease to serve a treatment and rehabilitation purpose. Data were collected by ‘Descrip-
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tive Information Form’ prepared by following the current knowledge base by researchers, ‘Schedu-
le for Assessing the Three Components of Insight (SAI)’and the semi -structured questionnaire 
‘Quality of Life Scale for Schizophrenic (QLSS)’. In the analysis of the data ‘Wilcoxon W’ and 
‘Mann-Whitney U’ tests were used.  Findings: The average age of clients was 40.8±11.1. There 
were not any differences between groups with regards to the sociodemographic properties and soci-
al activities (p>0.05). A great majority of participants indicated their family relations and general 
health status were “fine”.  The differences between pre-post test score of SAI Total in case group 
and  the score of subscale of QLSS which was Mental Indication in control group were significant 
(p<0.05). Moreover, it was concluded that the differences between groups’ scores of QLSS Total, 
Mental Indication, Using Daily Object subscale and SAI Total  were significant (p<0.05)  Results 
and Conclusion: There was an increase in insight and quality of life when individuals were educa-
ted; there was not any increase in the lack of education. All of the total scale and subscale scores 
changed positively depending on psychoeducation.  This research aims at providing suggestions to 
increase the life quality and insight levels positively by teaching patients to identify early symptoms. 
It is considered that it prevents patients from relapses with the recognition of the early symptoms, 
and it is more autonomic to cope with these symptoms with appropriate strategies. According to 
these results, taking a psychoeducation is important to prevent relapses and prolong remissions pe-
riod. For this reason, the contemporary approach for the treatment of this disorder causing issues and 
inadequacy in many areas, consists of supporting via psychoeducation in CMHS services, should be 
sustained systematically. 
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TÜBERKÜLOZ BİLGİ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: SAĞLIK 
YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ1

DETERMINATION OF TUBERCULOSIS KNOWLEDGE LEVEL:  
THE SAMPLE OF HEALTH SCIENCES SCHOOL

Eylem TOPBAŞ1, Gülay BİNGÖL1, Seçil BULUT1 

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

Öz:Amaç: Sağlık Yüksekokulunda öğrenim gören öğren-
cilerin tüberküloz bilgi düzeyinin belirlenmesi ve bilgi 
düzeyinin çeşitli değişkenlerle ilişkisinin incelenmesidir. 
Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışmanın evrenini 
Amasya Sağlık Yüksekokulu öğrencileri (N=406), örnek-
lemini ise araştırmaya katılmaya istekli öğrenciler (n=260) 
oluşturmuştur. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Tüberkü-
loz Farkındalık Düzeyi Formu” ile elde edilmiştir. Veriler 
SPSS 20 paket programı ile ortalama, yüzde,  Mann 
Whitney U, Kruskal Wallis, Pearson Korelasyon ile analiz 
edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,5±20,0 
bulunmuştur. Öğrencilerin tüberküloz toplam bilgi puanı 
ile yaş, öğrenim görülen sınıf ve tüberküloz eğitimi ile il-
gili bilgi aldıkları kaynak (okul, hastane, televizyon vb.) 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. 
Toplam bilgi puanı ile cinsiyet, medeni durum, öğrenim 
görülen bölüm, sigara kullanımı, ailesinde tüberküloz öy-
küsü olma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunmamıştır. Sonuç: Öğrencilerin ikinci sınıftan 
itibaren TB ile ilgili eğitim almaları nedeni ile bilgi düzey-
lerinin birinci sınıflara göre yüksek olduğu, gazete, televiz-
yon, hastanedeki afişlerden bilgi alanların toplam puanla-
rının derslerde öğrenenlere göre düşük olduğu belirlenmiş-
tir. 

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, Tüberküloz Eğitimi, 
Öğrencilerin Bilgi Düzeyi

Abstract: Aim: This study aims to determine the know-
ledge levels tuberculosis of students at School of Health 
Sciences and examine the relationship of knowledge levels 
with selected variables. Methods: The population of this 
descriptive study is the students of Amasya School of 
Health Sciences (N=406), the sample is the students vo-
lunteering to participate in the study (n=260). Data was 
collected through the “Personal Information Form” and 
“Tuberculosis Awareness Level Form”. Data was analyzed 
on the SPSS 20 software package using averages, percen-
tage, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis and Pearson 
Correlation Coefficient methods. Results: The mean age 
of students is 20.5±20.0. The results showed a statistically 
significant difference of the total knowledge score of the 
students by age, year, and source of knowledge on tuber-
culosis (school, hospital, television). No statistically signi-
ficant difference was found between the total knowledge 
scores by gender, marital status, departments, smoking 
habit and whether or not a family member had tuberculo-
sis history. Conclusion: Second year students have higher 
scores than first year students as TB training starts in the 
second year, and the total scores of those who get infor-
mation from newspapers, television, posters in the hospital 
are lower than those who receive formal education. 

Key Words:  Tuberculosis, Tuberculosis Education, 
Knowledge of Students
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GİRİŞ

Tüberküloz (TB) enfeksiyöz hastalıklar içinde 
HIV/AIDS’den sonra dünyada ölüme neden olan 
ve ekonomiye ağır yük getiren ikinci hastalıktır 
(Sağlık Bakanlığı, 2015a, Toraks, 2015). Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün “Küresel TB 2014 
Raporu” na göre Türkiye’de 2013 yılı TB preve-
lansı hızının yüzbinde 23, insidans hızının yüzbin-
de 20, mortalite hızının yüzbinde 0.42 ve vaka 
bulma hızının yüzde 88 olduğu belirtilmektedir 
(Sağlık Bakanlığı, 2015b). Bununla birlikte bu 
raporda; dünya genelinde TB insidans, prevelans 
ve mortalite hızlarının düşmesine rağmen küresel 
TB yükünün halen çok yüksek olduğu, 2013 yı-
lında 9 milyon yeni vakanın ortaya çıktığı, 1,5 
milyon bireyin ise TB’dan öldüğü bildirilmektedir 
(Sağlık Bakanlığı, 2015b). Bu nedenle de TB 
hastalığı günümüzde hala önemini korumaktadır.

TB’a bağlı yeni enfeksiyonların oluşmasını ve 
ölümleri önlemek için TB’den korunma ve erken 
tanı önem taşımaktadır (WHO, 2014; Wu et al., 
2009:378). Ancak literatürde   TB’ye yönelik 
düşük risk algısı, yaş, eğitim düzeyi, sosyoeko-
nomik düzey ve cinsiyet gibi erken tanının kon-
masını zorlaştıran faktörlerin olduğu belirtilmek-
tedir (WHO, 2014; Wu et al., 2009:379). Birey-
ler TB ile ilişkin bilgilere (korunma, tanı vb.); 
kişisel deneyim, kitle iletim araçları, aile, öğret-
men, arkadaş, toplum, afiş, broşür yazılı basın ve 
konferanslardan ulaştıkları bulunmuştur (Dias et 
al., 2013:595; Onyeonoro et al., 2013:537; Hoa 

et al., 2009;9). Ayrıca bireylerin çoğunlukla ki-
şilerarası iletişimle  TB’nin tanı ve tedavisine 
yönelik bilgi edindikleri belirtilmesine rağmen 
(Dias et al., 2013:595), kişilerarası iletişimle 
edinilen bilginin sadece hastalığa ilişkin farkın-
dalık yarattığı, hastalığı önleme ve kontrolünde 
sınırlı kaldığına vurgu yapılamaktadır (Hoa et al., 
2009;10 Waisbord, 2008:507). 

Toplumun bilgilendirilmesinde sağlık çalışanla-
rının daha öncelikli görev alması ve bu görevi 
etkin yerine getirebilmesi için bilgisini yenileme-
si kendini geliştirmesi gerekmektedir. Hemşire-
lerin hastalığın tespit edilmesi, kontrol altına 
alınması, kültürel farklılıklara özgü bakım veril-
mesinde, tedavinin devamlılığının sağlanması ve 
sürdürülmesinde önemli görevler düşmektedir 
(Sissolak et al., 2011:270). Çalışma hayatına 
başlamadan önce de sağlıkla ilgili bölümlerde 
okuyan öğrencilerinde TB hakkında bilgi düzey-
lerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi 
sağlık çalışanlarının ve stajyerlerin TB hastası 
veya taşıyıcısı olan bireyle karşılaşma ve hasta-
lanma riskleri artmaktadır (Kılınç vd., 2000: 23; 
Özkara, 2003:245). Bu bilgiler doğrultusunda 
Sağlık Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenci-
lerinin TB’ye ilişkin bilgi düzeylerinin belirlen-
mesi ve bilgi düzeyinin çeşitli değişkenlerle 
ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışmanın evreni-
ni Amasya Sağlık Yüksekokulu öğrencileri 
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(N=406), örneklemini ise araştırmaya katılmaya 
istekli öğrenciler (n=260) oluşturmuştur. Veriler 
yüz yüze görüşme yöntemi ile araştırmacılar 
tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan 
“Kişisel Bilgi Formu” ve “TB Farkındalık Dü-
zeyi Formu”  ile 22.12.2014-22.01.2015 tarihle-
ri arasında elde edilmiştir. 

Veri Toplama Araçları

Kişisel Bilgi Formu: Yaş, cinsiyet, medeni 
durum, bölüm, daha önce TB hastalığı geçirme 
durumu, ailesinde TB’lu birey olma durumu, TB 
hakkında daha önce bilgi alma durumunu ince-
leyen toplam 13 soru yer almaktadır.

Tüberküloz Bilgi Düzeyi Formu (TBBDF):  
Bu formda katılımcıların TB hastalığı hakkında 
bilgi düzeyini ölçen toplam 13 soru yer almak-
tadır. Sorular tüberkülozun; etkeni, belirtileri, tanı 
yöntemleri, bulaştırıcılığı etkileyen faktörler, 
tedavisi, tedavi sonrası ne zaman bulaştırıcılığın 
kalktığı, TB’de ilaç direnci ve ilaç direncine 
neden olan faktörler neler olduğu, TB’den ko-
runma yöntemlerini (kişisel ve kurumsal önlem-
ler) içermektedir (Sağlık Bakanlığı, 2015, Toraks, 
2015, Kıter ve Uçan, 2011;86). Her bir soru alt 
seçeneklerden oluşmaktadır. Sorular standart bir 
cevap anahtarına göre değerlendirilmiştir. Her 
bir soru seçeneklerinin tümünü doğru yanıtla-
yanlar biliyor (2 puan), yarısını doğru yanıtla-
mışsa kısmen biliyor (1 puan), hiç birini doğru 
yanıtlamamışsa bilmiyor (0 puan) olarak değer-
lendirilmiştir. Bilgi düzeyi puanı alt ve üst %27’lik 

dilimler kullanılarak düşük (0-11.9 puan), orta 
(12-17 puan) ve yüksek (18-26 puan) şeklinde 
sınıflandırılmıştır.  Toplam puan arttıkça bilgi 
düzeyi artmaktadır. 

İstatistiksel Analiz: Veriler SPSS 20,0paket 
programı ile analiz edilmiştir. Gruplar arasında-
ki farklılıklar incelenirken değişkenlerin homojen 
olmaması nedeniyle Mann Whitney U ve Krus-
kal Wallis testleri kullanılmıştır. Birim sayılarının 
20 den fazla olması nedeniyle Mann Whitney U 
Testi için standartlaştırılmış z değerleri verilmiş-
tir. Kruskal Wallis-testi sonucunda gruplar ara-
sında anlamlı farklılıklar görüldüğünde Post-Hoc 
Çoklu Karşılaştırma Testi ile birbirinden farklı 
olan gruplar tespit edilmiştir. Öğrencilerin yaşı 
ile toplam bilgi puanının ilişkisi Pearson Kore-
lasyon Kat sayısı ile değerlendirilmiştir. Sonuç-
lar yorumlanırken anlamlılık düzeyi olarak 0,05 
kullanılmış olup; p<0,05 olması durumunda 
anlamlı bir farklılığın/ilişkinin olduğu, p>0,05 
olması durumunda ise anlamlı bir farklılığın/
ilişkinin olmadığı belirtilmiştir. 

Etik Yaklaşım: İnsan Hakları Helsinki Dek-
lerasyonu’na uygun olarak araştırmanın etik 
izinleri Amasya Üniversitesi Rektörlüğü’nden 
ve araştırmanın yürütülmesi için gerekli izin 
Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü’nden yazılı 
olarak alınmıştır. Veri toplama formlarının dol-
durulmadan önce çalışmanın amacı öğrencilere 
açıklanmış ve gönüllük esasına dayalı olarak 
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öğrencilerin sözel izinleri alındıktan sonra veriler 
toplanmıştır.

BULGULAR

Bu çalışmada öğrencilerin yaş ortalaması 20,5±20,0 
bulunmuştur.  Öğrencilerin %85,0’i (n=221) 

bayan,  %98,1’i (n=255) bekârdır. Öğrencilerin 
tamamının TB hastalığını bulunmadığı, %93,8’nin 
ailesinde hiç kimsenin TB hastalığı geçirmediği, 
%75,8’nin okulda TB eğitimi aldığı belirlenmiş-
tir (Tablo 1).

Tablo 1. Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerine Göre Dağılımı (n=260)

Değişkenler Özellikler n          
%

Sınıf

1.Sınıf 72 27,7

2.Sınıf 44 16,9

3.Sınıf 76 29,2

4.Sınıf 68 26,2

Bölüm
Hemşirelik 190 73,1

Ebelik 70 26,9

Cinsiyet
Erkek 39 15,0

Kadın 221 85,0

Medeni Hal
Evli 5 1.9

Bekar 255 98,1

Sosyal Güvence
Var 243 93,5

Yok 17 6,5

Sigara Kullanma Durumu
Kullanıyor 44 16,9

Kullanmıyor 216 83,1

Sağlık Durumlarını Algılama Düzeyi

Mükemmel 28 10,8

İyi 151 58,1

Orta 75 28,9

Kötü 5 1,9

Çok Kötü 1 0,4

Daha Önce Tüberküloz Hastalığını Geçirme Durumları
Evet 0 0,0

Hayır 260 100,0

Aile Bireylerinde Tüberküloz Varlığı
Evet 16 6,2

Hayır 244 93,8
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Öğrencilerin %92,3’ü (n=240) tedaviye erken 
başlanmanın önemli olduğunu, %90,0’ı (n=234) 

TB ile ilgili broşür dağıtılmasının TB farkında-
lığını arttıracağını ifade etmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2. Katılımcıların Tüberküloz Hastalığı Farkındalık Durumları (n=260)

Değişkenler Özellikler n              
%

Tüberkülozda Erken Tedavi Önemli 
midir?

Evet 240 92,3

Hayır 11 4,2

Emin Değilim 9 3,5

Daha Önce Tüberküloz Hakkında 
Bilgiyi Nerden Aldınız?

Okulda Derslerde Öğrendim 197 75,8

Hastanedeki Tanıtım Afişlerinde Öğrendim 12 4,6

Gazete Televizyon vb. Medyadan Öğrendim 19 7,3

Hiçbir Bilgi Almadım 25 9,6

Diğer 7 2,7

Tüberküloz Hakkında El Broşürü 
Dağıtılmasının Farkındalık 
Oluşturmada Gerekli ve Etkili 
Buluyormusunuz?

Evet 234 90,0

Hayır 26 10,0

Öğrencilerin Tüberküloz Hastalığı Bilgi Dü-
zeyleri: Katılımcıların %45,4’ünün TB etkenini, 
%48,1’inin bulaştırıcılığı etkileyen faktörleri, 
%85,0’inin TB’nin en tipik belirtilerini, %55,4’ünün 
tanı yöntemini, %85,4’ünün tedavi yöntemini, 
%61,2’sinin ilaç direncinin gelişebileceğini, 
%65,0’inin ise ilaç direncine neden olan faktör-
leri, %70,3’ünün TB’den korunma yöntemini, 
%61,5’inin bulaştırıcılık risk faktörlerini, %67,7’si-

nin sağlık çalışanlarının korunma yöntemlerinde 
dikkat etmeleri gereken faktörleri bildiği tespit 
edilmiştir. Öğrencilerin %75,4’ünün bulaştırıcı-
lığın tedavi başladıktan iki hafta sonra kalkıp 
kalkmadığını bilmediği, %43,5’inin Tüberkülin 
deri testi ve %44,2’sinin TB’den korunmada 
kurumların hangi önlemleri alması gerektiği 
hakkında kısmen bilgisinin olduğu saptanmıştır 
(Tablo 3). 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 7 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
May / June / July / August Summer Issue: 7 Year: 2016

ID:143 K:208
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)

74

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 

Tablo 3. Öğrencilerin Tüberküloz Hastalığı Bilgi Düzeylerinin Dağılımı (n=260)

 n %

Tüberküloz Etkenini Bilme Durumu
Biliyor 118 45,4

Bilmiyor 142 54, 
6

Bulaştırıcılığı Etkileyen Faktörleri Bilme Durumu

Biliyor 125 48,1

Kısmen Biliyor 111 42,7

Bilmiyor 24 9,2

Tedavi Başladıktan İki Hafta Sonra Bulaştırıcılığın Kalkma 
Durumu

Biliyor 64 24,6

Bilmiyor 196 75,4

Tüberkülozun En Tipik Belirtilerini Bilme Durumu
Biliyor 221 85,0

Bilmiyor 39 15,0

Tüberküloz Tanısının Nasıl Yapıldığına Dair Bilgisi

Biliyor 144 55,4

Kısmen Biliyor 78 30,0

Bilmiyor 38 14,6

Tüberkülin Deri Testi İle İlgili Bilgi Durumu

Biliyor 74 28,5

Kısmen Biliyor 113 43,5

Bilmiyor 73 28,1

Tüberküloz Tedavisi Nasıl Yapıldığını Bilme Durumu
Biliyor 222 85,4

Bilmiyor 38 14,7

Tüberkülozda İlaç Direnci Gelişip Gelişmediğini Bilme Durumu
Biliyor 159 61,2

Bilmiyor 111 38,9

İlaç Direncinin Gelişmesine Sebep Olan Faktörleri Bilme Durumu

Biliyor 169 65,0

Kısmen Biliyor 56 21,5

Bilmiyor 35 13,5

Tüberkülozdan Korunmada Hangi Önlemlerin Alınacağını Bilme 
Durumu

Biliyor 182 70,3

Kısmen Biliyor 48 18,5

Bilmiyor 29 11,2
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Bulaştırıcılığın Neye Bağlı Olduğunu Bilme Durumu

Biliyor 160 61,5

Kısmen Biliyor 66 25,4

Bilmiyor 34 13,1

Sağlık Çalışanlarının Tüberkülozdan Korunması İçin Neler 
Yapması Gerektiğini bilme Durumu

Biliyor 176 67,7

Kısmen Biliyor 64 24,6

Bilmiyor 20 7,7

Kurumların Tüberküloz Bulaşmasını Önlemede Hangi Önlemleri 
Alması Gerektiğini Bilme Durumu

Biliyor 84 32,3

Kısmen Biliyor 115 44,2

Bilmiyor 61 23,5

Tüberküloz Toplam Bilgi Puanının Öğrenci-
lerin Tanıtıcı Özellikleri ile İlişkisi: Öğrenci-
lerin toplam bilgi puanı ile yaş, öğrenim görülen 
sınıf ve TB eğitimi ile ilgili bilgi aldıkları kaynak 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
olduğu (p<0,05) tespit edilmiştir (Tablo 4, Tablo 
5, Tablo 6). 

Tablo 4. Tüberküloz Hastalığı Hakkında Toplam Bilgi Puanı ile Öğrencilerin Öğrenim Gör-
düğü Sınıf Arasındaki İlişkinin Dağılımı

 
Toplam Bilgi Puanı Kruskal Wallis Çoklu 

Karşılaştırman Mean Median Min Max SS Mean H p

1.sınıf 72 10,7 12 0 19 5,1 78,5

49,11 0,001
1-2 
1-3 
1-4

2.sınıf 44 15,9 17 6 21 3,6 160,8

3.sınıf 76 15,1 16 0 21 4,5 148,7

4.sınıf 68 15,5 16 10 20 2,2 145,7

Toplam 260 14,1 15 0 21 4,6  
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Tablo 5. Daha Önce Tüberküloz Hakkında Bilgi Edinme Kaynakları ile Toplam Tüberküloz 
Bilgi Puanları Arasındaki İlişkinin Dağılımı 

 
Toplam Bilgi Puanı Kruskal Wallis Çoklu 

Karşı-
laştırman Mean Median Min Max SS Mean H p

(1) Okulda Dersler-
de Öğrendim 197 15,2 16 0 21 3,6 145,3

47,8 0,001

2-4 
1-4 
5-4 
1-3 
2-3 
5-3

(2) Hastanedeki 
Tanıtım Afişlerinde 
Öğrendim

12 14,3 16 3 20 4,6 133,8

(3) Gazete Televiz-
yon vb. Medyadan 
Öğrendim

19 9,6 9 3 19 4,4 59,9

(4) Hiçbir Yerden 
Bilgi Almadım 25 8,4 8 0 19 5,9 59,4

(5) Diğer 7 15,7 16 10 19 2,8 153,1

Toplam 260 14,1 15 0 21 4,6  

Tablo 6.  Yaş İle Toplam Tüberküloz Bilgi Puanının İlişkisine Dair Korelasyon Analizi 

 Yaş

Toplam Bilgi Puanı

p 0,014

r 0,152

n 260

Toplam bilgi puanı ile cinsiyet, medeni durum, 
öğrenim görülen bölümler, sigara kullanım du-
rumu, ailesinde TB geçiren bireyin olup olma-
masına göre gruplar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılığın olmadığı saptanmıştır 
(p>0,05).

TARTIŞMA

TB hastalığın nedeni, korunma yolları, tedavisi 
bilinmesine rağmen hastalık halen tehlikeli ve 

ölümcül olma özelliğini korumaktadır. TB has-
talığı bulaşıcı bir hastalık olması sebebi ile in-
sanları özellikle de hasta ile karşılaşma riski 
yüksek olan sağlık çalışanı ve öğrencileri daha 
da kaygılandırmaktadır (Tahaoğlu vd., 2012:21; 
Çiftçi vd., 2007:26). Katılımcıların tamamı daha 
önce TB hastalığı geçirmediğini belirtirken,  
%6,2’si ise ailesinde TB hastası olduğunu ifade 
etmiştir. Başka bir araştırmada ise TB geçirdiği-
ni belirten öğrenci %0,9, ailesinde TB hastası 
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bulunan öğrenci %5,8’dir (Tanrıkulu ve Palancı, 
2007:22). Harries ve ark. (1997: 15) yaptığı 
çalışmada iki yılda 310 hemşireden 12’sinde 
(%4) aktif TB görüldüğü, bu oranın toplumda ki 
herhangi bir bireyin yakalanma oranından 40 kat 
daha fazla olduğu belirtilmektedir. Sağlık çalı-
şanlarının, ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin 
TB’lu bireyle karşılaşma riski düşünüldüğünde 
hastalık ve korunma yöntemlerine ilişkin eğitimin 
çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. 

Araştırma da katılımcıların büyük çoğunluğunun 
büyük çoğunluğunun TB’ye ilişkin bilgiyi okul-
da derslerden öğrendiği saptanmıştır. %92,3’ü 
TB da erken tedavinin önemine inandığı, %90,0’ı 
TB hakkında farkındalık oluşturmak için broşür 
dağıtılmasının gerekli olduğunu ifade etmiştir. 
Ankara’da tüberküloz kliniği olan hastanelerde 
ve verem savaş dispanserlerinde görev yapan 
hemşireler (n=226) üzerinde yapılan bir çalış-
mada TB hakkında bilgi edinme kaynakları 
olarak katılımcıların %31,8’inin kitaplardan, 
%23,4’ünün arkadaşlarından, %20,4’ünün bro-
şürlerden, %64,9’unun TB’a yönelik hizmet içi 
eğitimle bilgi edindikleri belirtilmektedir (Yük-
seltürk, 2009). İstanbul’da yapılan başka bir 
araştırmada ise son altı ay içinde TB’ye yönelik 
hizmet içi eğitim alan hemşirelerin bilgi düzeyi-
nin daha düşük olduğu, birinci derece yakınında 
TB bulunan bireylerin TB bilgi puan ortalaması 
ise daha yüksek olduğu bulunmuştur (Taşkın 
Yılmaz vd., 2011:40). Bu çalışmada ise ailesin-
de TB geçiren bireyin olma durumunun bilgi 

düzeyini etkilemediği saptanmıştır. Bu farklılığın 
olmaması ailesinde TB geçiren birey sayısının 
düşük olması ile ilişkilendirilebilir. 

Üniversite öğrencileri ile yapılan bir çalışma da 
ise sağlık ile ilgili alanda öğrenim gören öğren-
cilerin diğer fakültelere göre daha iyi TB bilgi 
düzeyine sahip olduğu belirtilmiştir (Tanrıkulu 
ve Palancı, 2007:24). Dias ve ark.’ının (2013:595) 
çalışmasında insanların TB’ye yönelik bilgiye 
bir eğitim programı ile değil kişilerarası iletişim-
le edindikleri belirtilmektedir. Ancak, kişilerara-
sı iletişimle edinilen TB’a yönelik bilginin, sa-
dece farkındalık sağladığı,  hastalığı önleme ve 
kontrol etmede yetersiz olduğu ifade edilmekte-
dir (Hoa et al., 2009;9; Waisbord, 2008:520). Bu 
bilgilere göre TB ile mücadele etme ve korunma 
yollarında çeşitli eğitim yöntemleri (dersler, 
broşürler, hizmet içi eğitimler, ailesinde TB 
olanların farkındalıkları, akran eğitimleri, kitap) 
kullanılabilir. Bununla birlikte eğitim yöntemi 
belirlenirken, eğitim içeriğinin verilecek popü-
lasyona uygun nitelikte hazırlanması önemlidir.

Çalışmada TB toplam bilgi puanını etkileyen 
faktörlerin yaş, sınıf ve TB eğitimi ile ilgili bil-
giyi nerden aldıkları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık elde edilmiştir. Okulda dersler-
den bilgi edinenlerin ve ikinci sınıfta okuyanla-
rın toplam bilgi puanları daha yüksektir. İkinci 
sınıfta iç hastalıkları hemşireliği müfredatında 
TB’ye kapsamlı yer verilmesi ve bu dersin ikin-
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ci sınıfta okutulması nedeni ile bilgilerinin yeni 
olmasına bağlanabilir. 

Araştırma da katılımcıların bilgi düzeyi puanla-
rı değerlendirildiğinde en çok tedavi başladıktan 
iki hafta sonra bulaştırıcılığın kalkıp kalmadığı 
sorusunda zorlandıkları ve puanlarının düşük 
olduğu, diğer konularda (belirti, tanı, tüberkülin 
deri testi, ilaç direnci, tedavi, korunma yolları, 
sağlık çalışanlarının korunmasında kurumsal ve 
bireysel önlemler) puanlarının yüksek olduğu 
saptanmıştır. 

Hemşirelik ve ebelik öğrencileri de gerek dönem 
içi gerekse yaz stajlarında hastanede çeşitli kli-
niklerde, acil ve yoğun bakım gibi servislerde 
çalışmaktadırlar.  Tanılama, tedavi ve hasta bakım 
süreçlerinde TB basili taşıyan ya da aktif TB’li 
hasta ya da yakını ile temasta bulunma ve en-
fekte olma riskinin toplumdaki diğer bireylerden 
fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte 
öğrencilerin yurt ve okul gibi toplu yaşanılan 
yerlerde daha fazla bulundukları için de risk 
grubunda sayabiliriz. Çünkü Sağlık Bakanlığının 
2011 yılı tanı ve tedavi rehberinde; okul, öğren-
ci yurdu, kışla, tutukevi ve cezaevi gibi toplu 
yaşanan yerlerde TB’lu hasta ile aynı odayı 
paylaşan insanların, bulaştırıcı TB hastası ile 
sekiz saatlik uçak yolculuğu yapanların da te-
maslı kabul edildiği belirtilmektedir (Sağlık 
Bakanlığı, 2015a). 

Tüm bu nedenlerle sağlık mesleklerine yönelik 
eğitim alan öğrencilerin TB’den korunma, bu-

laşmayı önleme ve tedavisine yönelik bilgi dü-
zeylerini arttırıcı eğitimlerin verilmesi TB ile 
savaşmada basit ama etkili bir yöntemdir. 

SONUÇ 

Öğrencilerin ikinci sınıftan itibaren TB ile ilgili 
eğitim almaları nedeni ile bilgi düzeylerinin bi-
rinci sınıflara göre yüksek olduğu, gazete, tele-
vizyon, hastanedeki afişlerden bilgi alanların 
toplam puanlarının derslerde öğrenenlere göre 
düşük olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle okul 
hayatı boyunca derslerin dışında kliniklerde, 
toplum sağlığı merkezlerinde, çeşitli ve etkili 
eğitim yöntemleri (broşür, hizmet içi eğitim, 
kitle iletişim araçları vb.) ile TB hastalığı hak-
kında bilgi verilmesi önerilmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Tuberculosis (TB) is a chronic disease that grows slowly and insidio-
usly and it has a high mortality and morbidity rate. The disease places a burden on the economy and 
it is obligatory to be reported both in the world and in our country. Prevention and early diagnosis 
is essential in controlling tuberculosis. Health workers play an active role in informing the society. 
Besides, it is stated that the risk of health workers and interns getting the illness through contact with 
TB patients or carrier individuals have increased. Therefore, health workers and interns should be 
educated about tuberculosis and they should improve themselves in line with up-to-date data. Aim: The 
aim of the study is to determine the tuberculosis awareness levels of students studying in the Scho-
ol of Health Sciences and to study the relationship between the level of knowledge and different 
variables. Method: The population of this study, that is in a descriptive nature, is formed by the 
students of Amasya School of Health Sciences (n=406) and the sample of the study is formed by 
students willing to participate in the study (n=260). Data were obtained through the “Personal Infor-
mation Form” and “Tuberculosis Awareness Level Form”. There are a total of 13 questions in the 
Tuberculosis Awareness Level Form (TBCFDF) that measure the level of knowledge about the tu-
berculosis disease. The questions include agents, symptoms, diagnostic methods, factors influencing 
the infectiousness and treatment of tuberculosis, when the infectiousness ceases after the treatment, 
drug resistance of TB and the factors that lead to drug resistance, TB prevention methods (personal 
and institutional measures). TBCFDF of each student was evaluated one by one by the researchers, 
the the answers to the questions were grouped as knows “2 points”partially knows “1 point”and do 
not know “0 points”and total knowledge score was obtained. The data were uploaded to SPSS 20 
software package and were analyzed with methods of average, percentage calculations, Mann-Whitney 
U test, Kruskal-Wallis H-Test, Pearson’s Correlation Coefficient. Statistical significance was set at 
the level of p<0.05. Ethical Approach; During the whole of the study, the Human Rights Helsinki 
Declaration was abided. The written consent for the study was received from the rectorship of Amas-
ya University.  Findings: The findings of the study showed that 85% (n = 221) of the students, who 
were at the age of 20.5 ± 20, were women, 98.1% (n = 255) were single, 100% had no TB disease 
history, 93.8 % had no relatives with a TB disease history, 75.8% have had TB disease training at 
the school. Knowledge Levels of TB disease: It was found thatthat 85% of the participants knew the 
most typical symptoms of TB, 85.4% knew the methods of treatment, 61.2% knew that the drug 
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resistance may develop, 65% knew the factors that cause drug resistance, 70.3% knew the TB pre-
vention methods, 61.5% knew the risk factors of infectiousness, 67.7% knew what health care 
workers must pay attention to in their methods of protection. The findings of the study showed that 
75.4% of the participants didn’t know whether the infectiousness ceases or not two weeks after the 
beginning of treatment. The results showed that participants had partial knowledge about TB factor 
(45.4% of the participants), factors affecting infectiousness (48.1% of the participants), Tuberculin 
skin test (43.5% of the participants), and what precautions the institutions have to take to prevent 
from TB (44.2% of the participants). The relationship between the Total Knowledge Scores and 
Different Variables: It has been identified that there is a statistically significant relationship (p<0.05) 
between the total knowledge score and age, the class of education and the source where they recei-
ved the information about TB. A statistically significant difference was not obtained amongthe total 
knowledge score and gender, marital status, education departments, smoking habit, groups according 
to data whether they had someone in their family with a history of TB (p>0.05).  Results and Conc-
lusions: The results of the study showed that the knowledge level of the students in the second year 
were higher than the students of the first year as they start to take training on TB in the second year 
and the total knowledge score of those who get knowledge through the newspapers, television, ban-
ner areas of the hospital were less than those learned in the courses. Besides, it is recommended to 
provide information about TB to students throughout their school life. Therefore, it is suggested that 
knowledge about TB illness should be provided at clinics, public health centers and via various and 
efficient education methods (such as brochures, in-service training, mass communication, and so on).
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜREME VE CİNSEL SAĞLIĞA 
YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ1

UNIVERSITY STUDENTS ‘KNOWLEDGE LEVEL FOR SEXUAL AND 
REPRODUCTIVE HEALTH

Handan ÖZCAN1, Nezihe KIZILKAYA BEJİ2, Ayşe KARADAĞ3, Kübra EMLİK4

1 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane/Türkiye
2 Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye

3 Özel Ortadoğu Hastanesi, Şanlıurfa / Türkiye
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Amaç: Araştırma, üniversite öğrencilerinin cinsel sağlık ve 
üreme sağlığına yönelik bilgilerini değerlendirmek amacıyla ta-
nımlayıcı olarak planlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemi-
ni Gümüşhane Üniversitesi’nde sağlık, sosyal ve fen bilimlerinde 
lisans eğitimi alan basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 271 
öğrenci oluşturmuştur. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen 
soru formu ve Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Bilgi Ölçeği (CSÜS-
BÖ) ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, 
Kruskal Wallis, Mann Whitney U Ki kare analizlerinden yararla-
nılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,5±2,1’dir. 
Katılımcıların %57,8’i kız, %42,2’si erkek, %90,7’si bekârdır. 
Katılımcıların cinsel ve üreme sağlığı bilgi düzeylerini yeterli 
bulma durumları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark bulun-
muştur. Okuldan, ailesinden, internet ve televizyon gibi medya 
araçlarından eğitim alan öğrencilerin, CSÜSBÖ puan ortalamala-
rı daha yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin CSÜSBÖ puan ortala-
ması 13,7±5,0’dır. Bilgi puanı yeterli olan öğrenci yüzdesi 5,9’dur. 
Sonuç: Araştırmada üniversite öğrencilerinin, üreme ve cinsel 
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Abstract: Aim: The research was designed as a descriptive rese-
arch in order to assess university students’ knowledge of sexual 
and reproductive health. Method: The sample of research consis-
ted of 271 students studying at Gümüşhane University in faculti-
es of health, social and science by using simple random sampling 
method. Data were obtained through the Sexual Health Reproduc-
tive Health Knowledge Scale (SHRHKS), and the questionnaire 
developed by the researcher. In the analysis, frequency, Kruskal 
Wallis, Mann Withney U, Chi square tests were used. Results: 
The average age of the students is 20.5±2.1. 57.8% of the parti-
cipants were women, 42.2% were men, 90.7% of them were 
single. A significant difference was found between the participants’ 
genders and their perceptions about finding their knowledge levels 
of sexual and reproductive health conditions sufficient. Average 
SHRHKS score of the students who received education at school 
at home or from the internet and television was found to be higher. 
Students’ sexual knowledge scores’ mean was 13.7 ± 5.0. The 
percent of students who had sufficient level of knowledge was 
5.9.  Results: The results revealed that university students’ know-
ledge of sexual and reproductive health was insufficient. In order 
to provide the required sexual and recruitment services about 
reproductive health issues, units under the name of ‘Youth Advi-
sory Unit’ or ‘Reproductive Health Center’ should be created, 
intersectoral partnerships should be established, and activities 
attracting young people’s attention should be organized.
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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.
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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

Cinselliğin biyolojik açıdan temel işlevi, insan 
neslinin devam etmesi için üremeyi sağlamaktır. 
Cinsellik psikolojik boyutta, cinsel ilişkiden haz 
alma, sevme, sevilme ve sevgi gibi bireyin temel 
ihtiyaçlarının doyurulmasını amaçlamakta, bun-
larla ilişkili olarak çeşitli bireysel davranışlardan 
ve insan ilişkilerinden oluşmaktadır (CETAD 
2006).  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) cinsel sağlığı; cin-
sellikle ilgili olarak fiziksel, emosyonel, mental 
ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali olarak tanım-
lamaktadır (WHO, 2005-2006). Dünya Cinsel 
Sağlık Birliği’nin tanımına göre cinsellik; erotizm, 
cinsel kimlik, rol, cinsel yönelim, haz, yakınlık, 
üreme kavramlarını içerir ve her insanın kişiliği-
nin ayrılmaz bir parçasıdır (World Association 
for Sexual Health, 2005). Özellikle gelişmiş ül-
kelerde, adölesanlarda cinsel sağlık, önemli 
sağlık ve sosyal göstergelerinden biridir (Muk-
hopadhyay ve Chaudhuri, 2010:494).

Sosyokültürel değerlerin hızlı değişmesi, ergen-
lik döneminde cinsel konularda yeterli eğitim 
alınmaması, üniversite çağındaki gençleri; Cinsel 
Sağlık/Üreme Sağlığı (CSÜS) konularında riske 
açık bir topluluk haline getirmektedir. Gençler, 
üreme sağlığı sorunlarını sık yaşamaları, üreme 
sağlığı hizmetlerinden en az yararlanan grup 
olmaları, nüfus içerisinde oranlarının fazla olma-
sı gibi nedenlerle; özellikle üzerinde fazla durul-
ması gereken bir gruptur. Gençlere yapılacak 

yatırım, toplumların ekonomik ve sosyal kalkın-
malarını da belirlemektedir (Didem vd., 2006:130; 
Özalp, 2006:51). 

Ailede başlaması gereken cinsel eğitim yeterli 
düzeyde verilememekte, sessizce devam eden 
gelenekler okullarda da sürmekte, adölesan/
gençlerin çoğu aile içinde ve eğitimleri boyunca 
cinsellikle ilgili uygun, yeterli ve doğru bilgiyi 
alamamaktadır. Yeterli düzeyde bilgi alamayan 
gençler, cinsel konularda yanlış bilgiler edinebil-
mekte, farklı davranışlara yönelebilmektedir. Oysa 
gençlerin cinsel konulardaki bilgi ve tutumları; 
gelecekteki cinsel yaşamlarını, aile hayatlarını ve 
doğurganlık davranışlarını yakından etkilemek-
tedir (Dejong et al.., 2007:2; Civil ve Yıldız, 
2010:59).

Cinsel olarak etkin olan birçok kişi, ilk cinsel 
ilişki deneyimlerini ergen yaşlarda, genelde ye-
tersiz cinsel bilgi ile yaşamaktadırlar (Karabulut-
lu ve Kılıç, 2011:39).

Tanzanya Üniversitesi’nde yapılan çalışmalarda 
özellikle kız öğrencilerin büyük çoğunluğunun 
plansız ve korunmasız cinsel ilişki sonucunda; 
istenmeyen gebelikler, küretaj, cinsel yolla bula-
şan enfeksiyonlara maruz kaldığı belirlenmiştir 
(Silberschmidt ve Rasch, 2001:1815; National 
Bureau of Statistics, 2011).

Cinsel sağlık bilgileri, insanın cinselliğinin olum-
lu yönlerini tanımalarına, cinsel sağlıklarını ko-
rumaları için bilgi ve becerilerle donatılmalarına, 
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cinsel konularda seçim yapabilme becerisi edin-
melerine yardımcı olmaktadır (CETAD, 2007; 
Topkaya vd., 2010:139).

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin 
cinsel sağlık ve üreme sağlığına yönelik bilgile-
rini değerlendirmektir. 

YÖNTEM

Araştırmanın Türü: Araştırma, üniversite öğ-
rencilerinin üreme ve cinsel sağlığına yönelik 
bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla, tanımla-
yıcı olarak planlanmıştır. 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi: Araştır-
manın evrenini; 2013-2014 eğitim öğretim yı-
lında, Gümüşhane Üniversitesi’nde lisans düze-
yinde eğitim alan, sağlık, sosyal ve fen bilimle-
rinde okuyan öğrenciler oluşturmuştur (N=7173). 
Olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen 
sapma 0,05 olarak seçilmiş olup örnekleme ya-
pılan hesaplamalar sonrası 365 kişi dâhil edil-
miştir. Örneklem grubunun seçiminde tabakalı 
yöntem kullanılmış ve katılımcılar sağlık, sosyal 
ve fen bilimlerinde okuyan öğrencilerin sayıla-
rına göre yüzdeliklere ayrılmıştır.  Örnekleme 
dâhil edilecek tabaka oranları tespit edildikten 
sonra sınıf listelerine numara verilmiş sonrasın-
da katılımcılar basit rastgele yönteme göre liste-
lerden tespit edilmiştir. Araştırma anketlerinin 
uygulanmasından önce katılımcılara çalışmanın 
amacı anlatılmış, veriler katılımcılardan yüz yüze 
görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma 

formların eksik ya da hatalı doldurulması, bazı 
öğrencilerin çalışmaya katılmayı kabul etmeme-
si gibi nedenlerden dolayı 271 ile yürütülmüştür. 
Çalışmaya katılım oranı %74 olup,  katılımcıla-
rın %42’sini erkekler (115 kişi), %58’ini kızlar 
(156 kişi) oluşturmuştur. 

Verilerin Toplanması: Bu araştırmada araştır-
macılar tarafından geliştirilen anket formu ve 
Cinsel Sağlık-Üreme Sağlığı Bilgi Ölçeği (CSÜS-
BÖ) kullanılmıştır. CSÜSBÖ öğrencilerin bilgi 
düzeylerini belirlemek amacıyla Pınar tarafından 
geliştirilmiş, geçerliliği ve güvenilirliği uygun 
bulunmuştur (Pınar, 2008:60-70). Ölçme aracının 
güvenirliğini saptamada KR 20 güvenirliği ve iç 
tutarlılık güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. 
Çalışma grubunun KR 20 güvenirliği 0,79 olarak 
belirlenmiştir. CSÜSBÖ’de cinsel ve üreme 
sağlığı bilgilerini sorgulayan çoktan seçmeli 
toplam 30 soru bulunmaktadır. Puan sistemiyle 
öğrencilerin bilgi puanları hesaplanmaktadır 
(Doğru=1, Yanlış=0). Soru formu puanı, üç ka-
tegoride gruplandırılmakta ve yetersiz (0-10 
puan), orta düzeyde (11-20) ve yeterli (21-30 
puan) bilgi olarak değerlendirilmektedir. 

Araştırmanın Etik Yönü: Çalışmanın yapıldı-
ğı zaman, ilde etik kurul olmadığı için, kurum 
izni alındıktan sonra, teorik ders saatlerinin ilk 
15-20 dakikasında veriler toplanmıştır. Teorik 
derse gelen öğrencilere öncelikle çalışma amacı 
anlatılmış ve sözel onamları alınarak gönüllülük 
esasına göre CSÜSBÖ ve soru formunu doldur-



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 7 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
May / June / July / August Summer Issue: 7 Year: 2016

ID:148 K:216
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 

maları istenmiştir. Veriler Aralık 2014- Şubat 
2014 tarihlerinde toplanmıştır. 

Verilerin Değerlendirilmesi: Elde edilen veriler 
istatistik paket programı (SPSS 15,0) kullanılarak 
analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde 
tanımlayıcı analizler Ki-kare, Kruskal Wallis ve 
Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Elde edilen 

veriler p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendi-
rilmiştir.

BULGULAR

Öğrencilerin yaş ortalaması 20,5±2,1 olup; mi-
nimum 18, maksimum 38 yaş aralığındadır. 
Katılımcıların bazı sosyo-demografik özellikleri 
Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Öğrencilerin Bazı Tanımlayıcı Özellikleri (n: 271) 

Tanımlayıcı Özellikler Sayı %

Cinsiyet (n: 270)*
Kız
Erkek

156
115

57,6
42,4

Medeni Durum (n: 269)*
Bekâr 
Evli, nişanlı, flört

244
24

90,7
9,3

En Uzun Yaşanan Yer (n: 270)*
İl
İlçe
Köy

135
94
41

50,0
34,8
15,2

Kayıtlı olduğu bölüm (n: 271)
Sosyal bilimler
Fen bilimleri 
Sağlık bilimleri

108
96
67

39,9
35,4
24,7

Şu anda yaşadıkları yer (n: 268)*
Yurt-lojmanda
Evde arkadaşları ile birlikte
Evde aile ve akraba ile birlikte
Evde tek başına
Diğer

181
67
13
3
4

67,5
25,0
 4,9
 1,1
 1,5

*Yanıt verenler

Katılımcıların %57,6’sı kız, %90,7’si bekârdır. 
Öğrencilerin %50,0’ı en uzun yaşadıkları yerin 

il olduğunu, %67,5’i ise yurtta ya da lojmanda 
kaldıklarını belirtmişlerdir (Tablo 1). 

Öğrencilerin 47 (%17,3)’si cinsel ilişki deneyimi 
olduğunu, %25,5’i 18 yaşında, %21,3’ü 17 ya-
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analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
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made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

şında ilk cinsel ilişki deneyimi yaşadığını (yaş 
ortalamaları 16,5±3,2) belirtmiştir. Cinsel ilişki 
deneyimi olan öğrencilerin 17 (%36,1)’si halen 
bir cinsel eşinin olduğunu, 27 (%57,4) kişi ilk 
cinsel ilişkisini sevgilisi ile yaşadığını, 2 kişi 
cinsel yolla bulaşan hastalık tanısı konulduğunu 
ve bu öğrencilerden birisi AIDS tanısı aldığını 

belirtmiştir. Öğrencilerin 203 (%75,0)’ü kondo-
mun gebeliği önleyici yöntem olması yanında 
cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan koruduğu-
nu bilmektedir. AIDS tanısı alan öğrenci kondo-
mun, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda etkili 
olduğunu bilmemektedir. 

Tablo 2. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Cinsel ve Üreme Sağlığı Bilgi Durumları 

Okullarda cinsel ve üreme sağlığı eğitimi verilmesini isteme durumu (n: 262)*

Evet Hayır

Cinsiyet n % n %

Kız
Erkek
Toplam

108
92
200

54,0
46,0
100,0

42
20
62

67,7
32,3
100,0

                                                                                                                 **X2: 3,652,     p:0,056

Cinsel ve üreme sağlığı bilgi düzeyini yeterli bulma durumu (n: 258)*

Evet Hayır

Cinsiyet n % n %

Kız
Erkek
Toplam

51
64
115

44,3
55,7
100,0

95
48
143

66,4
33,6
100,0

                                                                                                                 **X2: 12,656,     p:0,000

*Yanıt verenler **Ki kare testi

Öğrencilerin cinsel ve üreme sağlığı bilgilerine 
ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir. Okullarda 
cinsel ve üreme sağlığı eğitimleri verilmesi du-
rumu ile öğrencilerin cinsiyetleri arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 
(X2=3,652, p=0,056). Öğrencilerin önemli bir 

kısmı (%76,4), okullarda cinsel ve üreme sağlı-
ğı eğitimlerinin verilmesi gerektiğini belirtmiş-
lerdir. Katılımcıların cinsel ve üreme sağlığı 
bilgi düzeylerini yeterli bulma durumları ile 
cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark bulunmuştur (p<0.001). Bilgi düzeyle-
rini yeterli görmeyen öğrencilerin %66.4’ünü kız 
öğrenciler oluşturmaktadır (Tablo 2).
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Tablo 3. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Aile Planlaması ve Cinsellik Hakkında  
Bilgi Alma Durumları 

Aile planlaması ve cinsellik hakkında bilgi alma durumu  (n: 261)*

Hiç almayan Okul Aile Sağlık 
personeli

TV- gazete-
dergi- internet

Cinsiyet n % n % n % n % n %

Kız
Erkek
Toplam

42
23
65

64,6
35,4
100,0

56
19
75

74,7
25,3
100,0

10
13
23

43,5
56,5
100,0

7
10
17

41,2
58,8
100,0

36
45
81

44,4
55,6
100,0

                                                                                                                                **X2: 19.775,     p:0.001

*Yanıt verenler **Ki kare testi

Katılımcıların aile planlaması ve cinsellik hak-
kındaki bilgilere ulaşma durumları incelendiğin-

de; %30,9’u tv-dergi-internet-gazeteden, %29,0’ı 
okuldan bilgi aldığını ve %24.8’i ise hiç böyle 
bir eğitim almadığını belirtmiştir (p<0.001, Tab-
lo 3). 

Tablo 4. Öğrencilerin CSÜSBÖ Puan Ortalamalarının Dağılımı (n: 270)

Puan n % ort±ss

Yetersiz bilgi (0-10 puan)
Orta düzeyde bilgi (11-20 puan)
Yeterli düzeyde bilgi (21-30 puan)
CSÜSBÖ Toplam Puan

62
192
16
270

23,0
71,1
5,9
100,0

6,6±3,0
15,2±7,1
22,6±2,6
13,7±5,0

Öğrencilerin, CSÜSBÖ puan ortalamaları Tablo 
4’te görülmektedir. Öğrencilerin cinsel bilgi puan 
ortalaması 13,7±5,0 olup, maksimum 27 bulun-

muştur. Öğrencilerin %5,9’u CSÜSBÖ’nden 
aldıkları puanlara göre yeterli bilgiye sahiptir. 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 7 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
May / June / July / August Summer Issue: 7 Year: 2016

ID:148 K:216
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)

89

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 

Tablo 5. Öğrencilerin Bazı Özelliklerine Göre CSÜSBÖ Puan Ortalamalarının  
Dağılımı (n:271)

Cinsiyet **(n: 269) n ort±ss &U p

Kız
Erkek

155
114

13,2±4,7
13,9±5,1

7802,50 0,101

Şuan kayıtlı oldukları bölüm **(n: 270) n ort±ss *KW p

Sağlık Bilimleri
Sosyal Bilimler
Fen Bilimleri

66
108
96

13,6±5,8
12,7±4,2
14,8±5,0

11,347 0,003

En uzun yaşanılan yer **(n: 269)) n ort±ss *KW p

İl
İlçe
Köy

134
94
41

13,8±5,1
13,5±5,3
13,6±3,9

0,233 0,890

Cinsel ve üreme sağlığı bilgi düzeyini yeterli 
bulma **(n: 258)

n ort±ss &U p

Evet
Hayır

114
144

13,8±4,4
13,7±5,2

8107,50 0,866

*Kruskall Wallis Testi,  &Mann Whitney U 
Testi, **Yanıt verenler

Öğrencilerin cinsiyetlerine göre CSÜSBÖ puan 
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Kız ve erkek 
öğrencilerin puan ortalaması birbirine çok yakın 
değerlerdedir. Katılımcıların okudukları bölüme 
göre CSÜSBÖ puan ortalaması arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). 

Fen bilimlerinde okuyan öğrencilerde puan or-
talaması daha yüksektir (14,8±5,0). Öğrencilerin 
yaşamlarının uzun süre geçirdikleri yer ile ölçek 
puan ortalaması arasında fark bulunmamıştır 
(p>0,05). Cinsel ve üreme sağlığı ile ilgili bilgi 
düzeyini yeterli bulma durumu ile CSÜSBÖ 
puan ortalaması arasında da istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05, Tablo 
5). 
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Tablo 6. Öğrencilerin Aile Planlaması ve Cinsel Sağlık Hakkında Bilgi Aldıkları Kaynaklara 
Göre CSÜSBÖ Puan Ortalamaları (n: 261)

Aile Planlaması ve Cinsel Sağlık Hakkında 
Bilgi Kaynakları

n ort±ss KW p

Hiç almadım
Okuldan
Ailemden
Sağlık personelinden
Tv-gazete-dergi-internet

65
75
23
17
81

1,7±0,5
1,9±0,5
2,0±0,4
1,6±0,5
1,8±0,6

10,599 0,031

*&+Mann Whitney U ile farklılığın kaynak-
landığı gruplar 

Öğrencilerin aile planlaması ve cinsel sağlık 
hakkında bilgi aldıkları kaynaklar ile CSÜSBÖ 
puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05, Tablo 6). 
Ailesinden ve okuldan eğitim alan gruplar ara-
sında puan ortalaması daha yüksektir. 

TARTIŞMA

Cinsel sağlık; cinsel yolla bulaşan hastalıklardan 
korunmak, sağlıklı üremeyle ilgili sorunlardan 
uzak, istenmeyen gebelikleri önlemek, doğum 
kontrolü ve cinsel işlevin fizyolojisine uygun, 
sıkıntısız, istismardan uzak olumlu deneyimler 
yaşayabilmektir. Bunların sağlanabilmesi için 
cinsel sağlığın korunması ve sürdürülmesi ge-
rekmektedir. Cinsel sağlığın korunması, gelişti-
rilmesi ve sürdürülmesi için kapsamlı bir cinsel 
sağlık eğitimi zorunludur (Özcebe, 2007:126). 

Çalışmada öğrencilerin %17,3’ü, cinsel birlikte-
lik yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin 

ilk cinsel ilişki deneyimledikleri yaş ortalaması 
16,5±3,2’dir. Yaş ortalaması 20,1 olan öğrenci-
lerle yapılan bir çalışmada, öğrencilerin %17,3’ünün 
cinsel deneyim yaşadıkları belirtilmiştir (Aksu 
vd., 2008:129). Kocaeli’nde lisede okuyan kız 
öğrencilerin %2,3’ünün cinsel ilişki yaşadığı, ilk 
deneyim yaşının Marmara Üniversitesi kız öğ-
rencilerinde 17,9, İzmir’de bekâr kızlarda 20,3 
olduğu bildirilmiştir. Mersin’de üniversitede 
okuyan ve cinsel ilişkisi olan kızların %75’inde, 
ilk cinsel ilişki yaşının 19-21 arasında olduğu 
belirtilmiştir (Yurdakul vd., 2005:10). Tanzanya 
Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada da öğren-
cilerin büyük çoğunluğunun, erken yaşta aktif 
bir cinsel yaşamının olduğu belirtilmiştir. Öğren-
cilerin %74,7’si 19-24 yaş aralığında, %22,5’i 
de 13-18 yaşında ilk cinsel deneyimi yaşamıştır 
(Somba et al., 2014:2). 

Öğrencilerin %75,2’si aile planlaması ve cinsel-
likle ilgili bilgi aldıklarını, bilgi alanların %30,9’unun 
tv-gazete-dergi ve internetten, %8,8’i de ailesin-
den bilgi aldıklarını belirtmişlerdir. Pınar ve 
Taşkın’ın (2011:4) yaptıkları çalışmada anne ile 
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konuşmayanların oranı %49,2, Akın ve Özvarış’ın 
(2004:10) çalışmalarında ise Hacettepe Üniversitesi’nde 
%56, Dicle Üniversitesi’nde %81 oranında genç-
lerin CS/ÜS konularında aileleri ile hiç konuş-
madıkları belirtilmiştir. Yapılan bu çalışmada ve 
ülkemizde yapılan diğer araştırmalar sonucunda, 
gençlerin aileleriyle cinselliği konuşmaktan ka-
çındığı ve gençlerin farklı kaynaklardan bilgi 
edindikleri bulunmuştur. Adölesan ve ebeveynler 
arasında yaşanan olumlu iletişim ile ihtiyaç 
doğrultusunda, sağlık profesyonellerinden destek 
alınmalıdır  (Temel, 2008:27). Yapılan çalışma-
larda cinsellik hakkında bilgi eksikliğinin temel 
nedeni olarak cinsellikle ilgili bilgilerin gizli, 
yetersiz ve yanlış kaynaklardan alınmasından 
kaynaklandığı vurgulanmıştır (İncesu vd., 2006; 
Çetinkaya vd., 2007:106, Kukulu vd., 2009:49-
59; Civil ve Yıldız, 2010:60). Bununla birlikte 
cinselliğin çoğunlukla aileler tarafından “yasak 
ve ayıp” olarak görülmesi ve bu konuda gele-
neksel tutumların ve tabuların etkili olduğu bi-
linmektedir (Gürsoy ve Gençalp, 2010:32). Sri 
Lanka’da bir okulda yapılan çalışmada, öğren-
ciler (N:2020) cinsel ve üreme sağlığı bilgilerini 
aldıkları kaynaklar sorgulanmıştır. Öğrencilerin 
%20,4’ü sağlık personelinden, %18,2’si doktor-
dan, %1,4’ü tv/radyodan, %12,5’i ailesinden 
bilgi aldığını belirtmiştir (Rajapaksa-Hewagee-
gana et al., 2015:65). Bu çalışma sonuçlarına 
göre öğrencilerin %30,9’u tv-internet-gazete ve 
dergilerden bilgi aldıklarını ve %50’sinin ilçe ve 
köylerde yaşadığı belirlenmiştir. Özellikle cinsel 

konuların tabu olduğu ve aile ile rahat şekilde 
konuşulamadığı toplumlarda, bilgilere profesyo-
nel olmayan kişilerin bilgileri ile ulaşılmaktadır. 
Böyle toplumlarda cinsel eğitimin okullarda 
verilmesi çok daha önemlidir. 

Bu çalışmada katılımcıların %55,6’sı cinsel ve 
üreme sağlığı ile ilgili bilgi düzeylerini yetersiz 
bulduklarını belirtmiş, cinsiyetle bilgi düzeyle-
rini yeterli bulma durumları arasında yapılan 
istatistiksel analizde ise anlamlı bir fark bulun-
muştur. Kız öğrencilerin %66,4’ü, erkek öğren-
cilerin ise %33,6’sı cinsel ve üreme sağlığı bilgi 
durumlarının yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. 
Öğrencilerin %76,4’ü okullarda cinsel ve üreme 
sağlığı eğitimlerinin verilmesi gerektiğini vurgu-
lamışlardır. Pınar ve Taşkın’ın (2011:4) çalışma-
sında da öğrencilerin %81,9’unun üniversite 
yaşamında cinsel sağlığa ilişkin, bilgi verilmesi 
gerekliliğini belirtmişlerdir. Artan ve Baykan’ın 
(2010:130) yaptıkları çalışmada da öğrencilerin 
%67,4’ü cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkın-
da bilgi edinme ihtiyacı hissettiklerini belirtmiş-
lerdir. Yapılan çalışmada da bir öğrenci AIDS 
tanısı aldığını belirtmiş ve cinsel yolla bulaşan 
hastalıklardan korunmada, kondom kullanılması 
gerektiğini bilmemektedir. Bu çalışmada da 
yukarıda belirtilen çalışmalara benzer olarak 
öğrencilerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar, 
cinsel sağlık, üreme sağlığı gibi bilgilerden ken-
dilerini yetersiz hissettikleri ve bu konuda eğitim 
almak istedikleri belirlenmiştir. Yapılan çalışma-
larda, gençlerin yetersiz bilgi ile yaşadıkları 
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cinsel deneyimler sonucunda; istenmeyen gebe-
likler, küretaj, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, 
anksiyete, depresyon gibi ciddi sorunların ortaya 
çıktığı belirtilmiştir (Kirby et al., 2007:4206-17, 
Rajapaksa-Hewageegana et al., 2015:65; Sara et 
al., 2015:58). Bunun yanında, yaşanılan birçok 
psikolojik sorunla birlikte, bekar kadınların ya-
şadıkları cinsel ilişkinin toplumsal baskı, aile ya 
da eşinden taciz, infertilite ve tek başına çocuk 
büyütme gibi sorunlara yol açtığı da belirtilmek-
tedir (Giray ve Kılıç, 2004:286). 

Çalışmada katılımcıların CSÜSBÖ hakkındaki 
bilgilerinin değerlendirilmesi sonucunda bilgi 
düzeyi orta seviyede çıkmıştır. Öğrencilerin 
%71,1’i orta, %23,0’ı yetersiz ve %5,9’u ise 
yeterli düzeyde puan almıştır. Yapılan bir çalış-
mada da, öğrencilerin %56,1’inin orta, %35,9’unun 
yeterli ve %8’inin yetersiz puan aldığı belirlen-
miştir (Sohbet ve Geçici, 2014:78). Bu araştır-
maya alınan öğrencilerin CSÜSBÖ hakkındaki 
bilgi düzeyleri yaklaşık orta düzeydedir. CSÜS-
BÖ konusunda yeterli puan alan katılımcı sayı-
sının az olduğu, bilgi düzeyinin artırılması için 
eğitimlerin gerekli olduğu görülmektedir. Çalış-
mada öğrencilerin okudukları bölüm ile CSÜS-
BÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmuştur. Fen bilimlerinde 
okuyan öğrencilerin puan ortalaması daha yüksek 
olup, sağlık bilimlerinde okuyan öğrencilerin 
(Beslenme ve Diyetetik, İş Sağlığı ve Güvenliği, 
Sağlık Yönetimi, Hemşirelik), diğer bölümdeki 
öğrenciler gibi ders müfredatlarında cinsel sağlık 

ve aile planlaması gibi dersler yer almamaktadır. 
Hemşirelik öğrencileri, üçüncü sınıfta Kadın 
Sağlığı ve Hastalıkları dersi kapsamında bu 
konuları almakta fakat çalışmadaki yüzdelikleri 
düşüktür. Aile planlaması ve cinsel sağlık hak-
kında hiç eğitim almayanlarla eğitim alan öğren-
ciler arasında fark olduğu, eğitim alanların bilgi 
düzeyinin daha yüksek çıktığı bulunmuştur.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Çalışma sonucunda, öğrencilerin CSÜSBÖ hak-
kındaki bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı belir-
lenmiştir. Cinsel ya da üreme sağlık eğitimleri 
alan öğrencilerin bilgi puanları yüksektir. Kız 
öğrenciler bilgilerinin yetersiz olduğunu belirtmiş 
ve puan ortalamaları erkeklere göre düşük bu-
lunmuştur. Bu durum, özellikle kızlar tarafından 
cinsellik konularının konuşulması ve paylaşıl-
masının toplumumuz tarafından ayıp olarak 
görülmesinden kaynaklanabileceği düşünülmek-
tedir. Üniversite öğrencilerinin %17,3’ü cinsel 
birliktelik yaşamıştır, buda genç bireylerin cinsel 
birlikteliklerini yetersiz bilgi ile yaşadığını gös-
termektedir.  Plansız, korunmasız ve yeterli 
bilgi olmadan yaşanan cinsel birliktelik ile isten-
meyen gebelikler, küretaj, cinsel yolla bulaşan 
enfeksiyonlar gibi sağlığı tehdit eden önemli 
sağlık problemlerinin yaşanmasına sebep olmak-
tadır.   

CSÜS konularında hizmet alımının artması için 
üniversiteler bünyesinde bir ‘Gençlik Danışma 
Birimi’ ya da ‘Üreme Sağlığı Merkezi’ adı altın-
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da birimler oluşturulmalıdır. Öğrencilerin CSÜS 
terimlerini, aile planlaması, üreme sistemi, ge-
beliğin oluşumu, güvenli annelik, CYBE’larla 
ilgili eğitim programları oluşturulmalı ve bu 
konularda danışmanlık sunulmalıdır. Bununla 
birlikte sektörler arası işbirliği yapılmalı, genç 
bireylerin ilgisini çekecek faaliyetler düzenlen-
melidir.  
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EXTENDED ABSTRACT 

Aim: Rapid change in sociocultural values and not receiving the sufficient training about sexual 
issues during the adolescence period turns university students into a group that is open to risks abo-
ut Sexual Health/ Reproductive Health issues. Regarding the reasons such as young people’s having 
reproductive health problems very often, being the group which benefits from reproductive health 
services least and having a majority within the popularity, it is the most prominent group that needs 
to be focused on. The age of sexual life is one of the most important factors affecting sexual and 
reproductive health. Many people who are sexually active experienced the first sexual intercourse 
when they were quite young without having sufficient knowledge concerning sexuality.The research 
was designed as a descriptive research in order to assess university students’ sexual and reproducti-
ve health knowledge. Method: The population of the research was undergraduate students (N=7173) 
at Gümüşhane University (N = 7173) in faculties of health, social, and science. The number of 
sample was calculated as 365 within the 95% confidence interval. The percentage of students accor-
ding to their faculties was identified. All the departments within these faculties were contacted and 
the study was conducted in classes determined by the simple random method. The purpose of the 
study was explained to 365 students before the classes. 271 students who agreed to participate vo-
luntarily composed the sampling. Overall, 74% of students agreed to participate in the research and 
115 male and 156 female students were interviewed. A questionnaire developed by the researchers 
and Sexual Health, Reproductive Health Knowledge Scale (CSÜSBÖ) were used in order to collect 
data. SHRHKS was developed by Pınar to determine the students’ level of knowledge, and its vali-
dity and reliability were eligible. Concerning the data analysis, frequency, Kruskal Wallis, Mann 
Whitney U, Chi square analyses were used. Results: The average age of the students was 20.5±2.1. 
Of the participants, 57.8%  were women and 42.2% were men, and 90.7% of them were single. Half 
of students stated spending most of their lives in a city center while 67.5% stated that they stayed at 
a dormitory or a home. 47 students (17.3%)  stated that they had a sexual intercourse, 25.5% of them 
were 18 and 21.3% of them were 17 when they had their first sexual experience (mean age 3.2±16.5). 
Overall, 17 of students (36.1%) who had a sexual intercourse before noted that they currently have 
a sexual partner, 27(57.4%) students had their first sexual intercourse with their boyfriend/girlfriend, 
and two students diagnosed with sexually transmitted diseases while one of them was diagnosed 
with AIDS. 203 students (75.0%) knew that condom is a contraceptive method in terms of protecting 
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against sexually transmitted infections as well as avoiding the pregnancy. The student who was di-
agnosed with AIDS did not know that condom was effective in sexually transmitted infections. A 
significant difference was found between participants’ perceptions about considering that their levels 
of sexual and reproductive health knowledge is sufficient and their gender (p<0.001). Of the students, 
66.4% who believed that their knowledge level was not sufficient were the female students. Analy-
zing the participants’ means for  reaching the information about family planning and sexual health,  
30.9% of them stated learning from TV-magazine-internet-newspapers whereas 29% of them indi-
cated to school and 24.8% noted having no education at all (p<0.05). Mean distribution of SHRHKS 
scores of students who received information about family planning and sexual health was analyzed, 
and a statistically significant difference was found out (p<0.05). A significant difference was also 
found out between the students who received no education and those who received education from 
school or family as well as between students who received education from either a school or a he-
althcare personnel. Students’ sexual knowledge mean was 13.7±5.0 and 27 at max. The percentage 
of students who scored at a sufficient level was 5.9. Conclusion: As a result of evaluation of parti-
cipants’ knowledge about SHRHKS, it was pointed out that their level of knowledge was average. 
While 71.1% of students scored average, 23% of them scored insufficient and 5.9% of them scored 
sufficient. As a result, it was determined that students did not have sufficient level of knowledge 
about reproductive health. Scores of students who received sexual or reproductive health education 
were higher. Female students stated that their knowledge was insufficient and their score mean was 
lower than those of male students. It is considered that this situation may stem from the fact that 
talking about sexual issues and sharing experiences, especially among young girls is regarded as 
shameful by our society. Overall, 17.3% of college students have experienced sexual intercourse, 
which indicates that young people experience their sexual intercourse with insufficient information. 
Unplanned, unprotected sexual intercourses without sufficient knowledge cause significant health 
problems such as unwanted pregnancies, abortion, and sexually transmitted infections. In order to 
promote providing the required knowledge about sexual and recruitment health, units under the name 
of ‘Youth Advisory Unit’ or ‘Reproductive Health Center’ should be created within the universities. 
Educational programs concerning SRH, family planning, reproductive system, formation of pregnancy, 
safe pregnancy, and STIs should be established and counseling services should be provided. Inter-
sectoral cooperations should be established, and activities attracting young people’s attention should 
be organized.
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Öz:Amaç: Bu çalışma, öğrenci hemşirelerin bakım verdikleri 
hastalardan cinsellik ve üreme alanına ilişkin veri toplamadaki 
güçlüklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.  Yöntem: Araştırma 
tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Çalışmada niteliksel ve niceliksel 
veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Nicel veriler, birinci ve ikin-
ci sınıf hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamada doldurdukla-
rı 92 veri toplama formundan elde edilmiştir. Nitel veriler çalış-
maya katılmayı kabul eden 15 birinci sınıf, 15 ikinci sınıf öğren-
cisinin katılımı ile 7-8 kişiden oluşan dört gruptan, odak grup 
görüşmeleri ile toplanmıştır. Görüşmede, araştırmacılar tarafından 
oluşturulmuş üç sorunun yer aldığı yarı yapılandırılmış görüşme 
formu kullanılmıştır. Görüşme verileri betimsel analiz yöntemi ile 
değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş 
ortalaması 20,7 ±0.8, %92,4’ü kız ve %58,7’si birinci sınıf öğren-
cisidir. İncelenen veri toplama formlarının %64.2’sinde cinsellik 
ve üreme alanıyla ilgili hiç veri toplanmamış olduğu belirlenmiş-
tir. Odak grup görüşmelerinin sonucunda öğrencilerin cinsellikle 
ilgili bilgilerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Öğrenciler çoğun-
luğu cinsellikle ilgili veri toplamayı gerekli görmelerine rağmen 
yaş farkı olmaksızın hastalarla ve özellikle karşı cinsle bu konuyu 
konuşmaktan utandıklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte, 
hemşirelerden veri toplamada gerekli desteği göremediklerini, 
hastaların konuşmaktan çekindiklerini ve mahrem konulara giril-
mesini istemediklerini ifade etmişlerdir.  Sonuç: Öğrencilerin 
cinsellik ilgili veri toplamadaki bireysel engelleri cinsellikle ilgili 
yeterli bilgiye sahip olmama, utanma duygusu ve kendini rahatsız 
hissetmedir. Çevresel engeller ise hastalar, hasta yakınları ve 
hemşirelerin olumsuz davranışları, fiziki ortamın uygun olmama-
sı olarak belirlenmiştir. Öğretim elamanı ve hemşirelerin, klinik 
uygulamalarda veri toplama aşamasında öğrencileri desteklemesi 
önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cinsellik, Veri Toplama, Hemşirelik Öğren-
cileri

Abstract:Aim: This study was made definitively for determining 
the difficulties of nursing students in collecting data on sexuality 
and reproduction from patients in their care.  Method: This rese-
arch was planned as descriptive. Qualitative and quantitative data 
collecting methods were used in this study. Quantitative data was 
collected by examining 92 data collection form in clinical practi-
ce by first and second-year nursing students. Qualitative data was 
collected with focus group interviews made with four groups of 
7-8 persons consist of 15 first-year and 15 second-year nursing 
students who accepted to participate in the study. The half-structured 
interview form with three questions, which was constituted by the 
researchers, was used in the interviews. Data from focus groups 
interviews were analyzed with descriptive analysis. Results: The 
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students. As a result of the interviews made, the knowledge of 
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environment. Teaching staff and nurses should give the required 
support in the clinical practices to students in collecting data.
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 
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1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

GİRİŞ

Cinsellik psikolojik, sosyokültürel, davranışsal 
ve biyolojik etkenlerden kaynaklanan çok boyut-
lu ve interaktif bir süreçtir. Cinsellik, bireyin 
yalnızca üreme organlarını değil, insan olarak 
sahip olduğu tüm özelliklerini yansıtmakta ve 
bireyin biyolojik yapısını, öğrenme deneyimle-
rini, tutumlarını, değerlerini ve davranışlarını 
içermektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün cinsel 
sağlık tanımına göre cinsel sağlık; “sadece has-
talık, fonksiyon bozukluğu veya sakatlığın olma-
ması değil, duygusal, zihinsel ve sosyal olarak 
cinsellikle ilgili iyilik halidir” (WHO, 2010:3,4). 
Cinsellik ve cinsel sağlık birçok faktörden etki-
lenmektedir. Bu faktörler; genetik yapı, psiko-
seksüel gelişim, kültürel ve sosyal değerler, 
cinsel deneyimler, cinsel kimlik, cinsiyet rolü ve 
beklentileri, kronik hastalıklar, kullanılan ilaçlar, 
gebelik, lohusalık menopoz döneminde olmak 
şeklinde sıralanabilir (Ayaz, 2013:4; Saunamaki 
et al., 2010:1309; Krebs, 2007:516). Cinsellik ve 
cinsel sağlığın, bireyin içinde bulunduğu yaşam 
koşullarından etkilenmesi sonucunda cinsel sağ-
lıktaki bir değişim bireyin yaşamını ve genel 
sağlığını da etkilemektedir. Hemşirelik bakımına 
cinsellikle ilgili bakımlar da dahildir ve cinsellik 
insanın en temel gereksinimlerindendir.  Bu ne-
denle hemşireler, bireyin cinsel sağlığını koru-
ması, sürdürmesi ve yaşam kalitesini arttırması 
için cinsellikle ilgili sorunları tanılamalı ve çö-
zümü için gerekli girişimlerde bulunmalıdır. 
Hemşireler ve hemşirelik öğrencileri, bireylerin 

cinsellikle ilgili sorunlarını belirlemede hemşire-
lik sürecini kullanabilir. Hemşirelik süreci, hasta 
ya da sağlıklı bireye başarılı bir şekilde 

yardım etmeyi sağlayan bilimsel problem çözme 
yöntemidir (Kaya vd., 2004:80). Hemşirelik 
sürecini kullanarak hastaya bütüncül bakım ver-
me hemşirelik okullarında birinci sınıftan itibaren 
öğretilmeye başlanmaktadır. Ancak öğrencilerin 
klinik uygulamalarda hemşirelik süreci ve hem-
şirelik tanılarını kullanmanın önemini yeterince 
fark edemedikleri (Erdemir vd., 2004:34) ve 
hemşirelik sürecinin yararını algılamada güçlük-
ler yaşadıkları tespit edilmiştir (Güner ve Terak-
ye, 2000:10; Kaya vd., 2004:80). 

Birçok hemşire cinselliğin tanılanması, değerlen-
dirilmesi ve bu alanda danışmanlık yapılmasını 
mesleki rollerinin bir parçası olarak görmektedir. 
Cinselliğin değerlendirilmesi hemşirelik bakımı-
nın önemli bir parçası olarak kabul edilmesine 
rağmen, uygulamada hem hemşirelerin hem de 
hemşirelik öğrencilerinin bu alana yönelik veri 
toplama ve verileri değerlendirmede güçlük ya-
şadıkları gözlenmektedir (Saunamaki et al., 
2010:1309,1313; Mick, 2007:671,672; Magnan 
and Reynolds, 2006:286; Katz, 2005:66). Datti-
lo ve Brewer (2005:214) öğrenci hemşirelerin 
hastaların cinsel sağlıkla ilgili verilerini toplarken 
kişisel olarak rahatsızlık deneyimlediklerini, eğer 
hastanın tanısı ile ilişkili ise cinsel sağlık tanıla-
masının gerekli olduğuna inandıklarını belirle-
miştir. Yapılan bir başka araştırmada, öğrencile-
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rin çoğunluğunun cinsel sağlık sorunlarına ilişkin 
hastalara soru sorma, konu hakkında konuşma, 
hastalara danışmanlık yapmada kendilerini ye-
terli olarak kabul etmedikleri ve bu aktiviteleri 
yerine getirmede hazıroluşluk düzeylerinin düşük 
olduğu belirlenmiştir (Kong et al., 2009:2378). 
Ekici ve ark.’ının (2005:241) hemşirelik öğren-
cilerinin cinselliğe bakış açılarının incelendiği 
çalışmada, öğrencilerin çoğunluğunun cinsellik-
le ilgili orta derecede bilgi sahibi olduğu belir-
lenmiştir. Sevil ve ark.’nın çalışmasında öğren-
cilerin %68’i cinsellikle ilgili bilgi düzeylerini 
orta ve yetersiz olarak belirtmişlerdir (2004:17). 
Özer ve Kuzu (2006:73) yaptıkları çalışmada, 
ikinci sınıf öğrencilerinin hazırladıkları bakım 
planlarının %78,5’inde cinsellikle ilgili hiç veri 
toplanmadığını, %13,7’sinde kısmen veri toplan-
dığını ancak bu alanla ilgili hiç tanı konulmadı-
ğını belirlemiştir. Aydın ve Akansel’in (2013:254,255) 
hemşirelik ikinci sınıf öğrencilerinin NANDA 
taksonomisini kullanarak koydukları hemşirelik 
tanılarını inceledikleri çalışmada, öğrencilerin 
cinselliğe ilişkin hiçbir tanı koymadıkları belir-
lenmiştir.

Cinsellik, Türk toplumunda olduğu gibi birçok 
kültürde hala açık olarak konuşulmamakta tabu 
olarak görülmektedir. Bu nedenle hastalar sağlık 
bakım ekibi ile cinsel sorunları hakkında konuş-
maktan çekinmekte ve utanmaktadır (Tsai, 
2004:257,258). Klinik uygulamalar sırasında 
hemşirelik öğrencilerinin de cinsellik konusunda 
hastalar ile konuşmaktan çekindikleri ve bu 

alana yönelik veri toplamakta zorlandıkları gö-
rülmektedir. 

Amaç

Bu çalışmanın amacı, hemşirelik birinci ve ikin-
ci sınıf öğrencilerinin “cinsellik ve üreme” ala-
nına ilişkin veri toplamadaki güçlüklerini belir-
lemektir. 

YÖNTEM

Araştırmanın Türü

Araştırma tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Ve-
rilerin toplanmasında nitel ve nicel veri toplama 
teknikleri birlikte kullanılmıştır. Nicel veriler 
öğrencilerin hazırladıkları bakım planları ve veri 
toplama formundan elde edilmiştir. Öğrenciler, 
klinik uygulamalarda Gordon’un Fonksiyonel 
Sağlık Örüntüleri modeline göre veri toplamak-
tadır. Veri toplama formunda yer alan “cinsellik 
ve üreme” örüntüsü altındaki verilerin ve belir-
lenen hemşirelik tanılarının değerlendirilmesinde 
nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Öğrenci-
lerinin aynı alan ile ilgili veri toplamada yaşa-
dıkları güçlüklerin belirlenmesinde niteliksel veri 
toplama yöntemi kullanılmıştır. Niteliksel yön-
temin seçilme nedeni, öğrencilerin klinik alan-
larda yaşadıkları gerçek yaşam deneyimlerinden 
örnekler vermesine imkân sağlaması, derinleme-
sine ve zengin veriler elde edilmesidir. Ayrıca bu 
yöntem, yaşanmış deneyimlerdeki inanç, tutum 
ve uygulamalara odaklanması nedeniyle seçil-
miştir (Altunışık vd., 2010:322).
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Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman

Araştırma bir vakıf üniversitesinin Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde uygulan-
mıştır. Fakültede hemşirelik bölümünün yeni 
açılmış olması nedeniyle yalnızca birinci ve 
ikinci sınıflar bulunmaktadır. Bölüm politikası 
olarak, klinik uygulamalarda Gordon’un Fonk-
siyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ne göre veri 
toplama yöntemi kullanılmaktadır. Çalışmanın 
verileri Mayıs-Haziran 2013’de toplanmıştır. 

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini hemşirelik bölümü birin-
ci ve ikinci sınıfta okuyan toplam 120 öğrenci 
oluşturmuştur.  Öğrencilere çalışma hakkında 
bilgi verildikten sonra 28 öğrenci çalışmaya 
katılmak istemediğini belirtmiş toplam 92 öğ-
rencinin bakım planı ve veri toplama formundan 
nicel veriler elde edilmiştir. Çalışmanın nitel 
verilerinin toplanmasında örneklem seçimine 
gidilmemiş, odak grup görüşmesine katılmayı 
kabul eden 15’i birinci sınıf ve 15’i ikinci sınıf 
olmak üzere toplam 30 öğrenciden veriler elde 
edilmiştir. Öğrencilerin 28’i kız 2’si erkek öğ-
rencidir. 

Birinci sınıf öğrencileri teorik olarak Hemşirelik 
Esasları dersini tamamladıktan sonra klinik uy-
gulamaya çıkmıştır. Öğrencilere klinik uygula-
maya çıkmadan önce Gordon’un Fonksiyonel 
Sağlık Örüntüleri Modeli’ne göre veri toplama 
hakkında eğitim verilmiştir. İkinci sınıf öğrenci-

leri Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları ve Cer-
rahi Hastalıkları Hemşireliği derslerini ve bu 
derslerin klinik uygulamalarını tamamlamıştır. 
Her iki sınıftaki öğrenciler aynı hastanede dahi-
liye ve cerrahi kliniklerinde staja çıkmışlardır. 
Öğrenciler okul müfredatına göre henüz cinsel-
lik ve cinsel sağlıkla ilgili bir ders almamıştır. 
Öğrenciler klinik uygulamaya öğretim eleman-
ları ile birlikte çıkmaktadır ancak öğretim ele-
manı/öğrenci oranı yüksek olduğu için klinikte 
çalışan hemşirelerden destek alınmaktadır.

Veri Toplama 

Araştırmanın nicel verileri öğrencilerin klinik 
uygulama sırasında bakım verdikleri hastaların-
dan topladıkları veri toplama formlarının ince-
lenmesi ile toplanmıştır. Veri toplama formların-
da yer alan “Cinsellik ve Üreme” alanında veri 
kaydı olup olmadığı ve toplanan verilerin içeriği 
incelenmiştir. Araştırmanın nitel verileri odak 
grup görüşmesi yapılarak, 7-8 kişiden oluşan dört 
gruptan elde edilmiştir. Odak grup görüşmeleri 
veriler tekrar etmeye başladığında sonlandırıl-
mıştır. Görüşmeler ortalama 45 dakika sürmüş 
ve ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Görüşme-
lerde iki araştırmacı birlikte yer almış, bir araş-
tırmacı görüşmeyi yönetirken diğer araştırmacı 
gözlem yapmıştır. Görüşme sırasında araştırma-
cılar tarafından oluşturulmuş yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılmıştır. Öğrencilere şu 
sorular sorulmuştur:
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•	 Cinsellik ve cinsel sağlıkla ilgili sahip oldu-
ğunuz bilgileri nasıl değerlendiyorsunuz?

•	 Cinsellik ve üreme ile ilgili veri toplamada 
yaşadığınız güçlükler nelerdir?

•	 Cinsellik ve üreme alanıyla ilgili veri topla-
mada yaşanılan güçlükleri nasıl aşacağınızı 
düşünüyorsunuz? 

Verilerin Değerlendirilmesi

Araştırmanın nicel verileri, veri toplama form-
larında “Cinsellik ve Üreme” alanına ilişkin veri 
olup olmadığı “Var/Yok” şeklinde ve toplanan 
verilerin içeriği kategorize edilerek sayı ve yüz-
delik hesabı ile gösterilmiştir. 

Çalışmanın nitel verileri, odak grup görüşmele-
rinin hemen ardından araştırmacılar tarafından 
deşifre edilmiş, konuşmalar kelimesi kelimesine 
yazılmıştır. Daha sonra görüşme verileri iki 
araştırmacı tarafından ayrı ayrı okunarak değer-
lendirilmiştir. Veriler betimsel analiz yoluyla 
analiz edilmiştir. Bu yöntem ile görüşmelerden 
elde edilen sonuçları daha sistematik bir şekilde 
belirlemek üzere; dört aşamadan oluşan bir süreç 
uygulanmıştır. Bunlar; betimsel analiz için bir 
çerçeve oluşturma, tematik çerçeveye göre veri-
lerin işlenmesi, bulguların tanımlanması ve yo-
rumlanmasıdır (Altunışık vd., 2010:322). Betim-
sel analiz için; araştırma sorularından, araştırma-
nın kavramsal çerçevesinden, görüşme ve göz-
lemde yer alan boyutlardan yola çıkarak bir 
çerçeve oluşturulmuştur. Bu çerçeveye göre 

verilerin hangi tematik çerçeveler altında düzen-
leneceği ve sunulacağı belirlenmiştir. Görüşme-
deki en yaygın fikirler betimsel analiz için 
oluşturulan temalara göre gruplandırılmıştır. 
Öğrencilerin görüş ve deneyimlerinin tanımlan-
dığı en uygun ifadelere çalışmada yer verilmiştir.

Araştırmanın Etik İlkeleri

Araştırmanın uygulanabilmesi için fakülte de-
kanlığından izin alınmıştır. Birinci ve ikinci sı-
nıftaki tüm öğrencilere çalışma hakkında bilgi 
verilmiş ve sözel olarak onamları alınmıştır. 
Gönüllü olan öğrenciler çalışmaya dahil edilmiş-
tir. Ayrıca odak grup görüşmelerine katılmayı 
kabul eden öğrencilere görüşmelerin ses kayıt 
cihazına kaydedileceği açıklanmış ve tekrar sözel 
onamları alınmıştır.

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu çalışma, araştırmanın yapıldığı kurumda 
yalnızca birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin 
olması nedeniyle sınırlı bir örneklem ile yapıl-
mıştır. 

BULGULAR 

Öğrencilerin yaş ortalaması 20,7±0.8 olup %56,6’sı 
21-23 yaş grubunda, %92,4’ü kız ve %58,7’si 
birinci sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin annelerin 
%76,0’ının, babaların %43,4’ünün ilköğretim 
mezunu olduğu belirlenmiştir (Tablo 1).  Birinci 
ve ikinci sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan 
92 veri toplama formunun incelenmesi sonucun-
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da, formların 59’unda (%64.2) Gordon’un Fonk-
siyonel Sağlık Örüntüleri’nden cinsellik ve 
üreme alanıyla ilgili hiç veri toplanmamış oldu-
ğu, 33’ünde (%35.8) ise toplanan verilerin çok 
yetersiz olduğu belirlenmiştir. Toplanan veriler-
de ise hastaların yalnızca evet ya da hayır olarak 
verdikleri cevaplar yer almaktadır. Öğrencilerin 
bu alana yönelik topladığı veriler Tablo 2’de 
verilmiştir. İncelenen bakım planlarının tümünde 
ise cinsellik ve üreme alanı ile ilişkili hiç hem-
şirelik tanısı konulmadığı belirlenmiştir.

Odak grup görüşmeleri 7-8 kişiden oluşan dört 
grup ile yapılmış ve elde edilen veriler dört 
başlık altında kategorize edilmiştir. Bu başlıklar; 
öğrencilerin cinsellikle ilgili yeterli bilgiye sahip 
olmaması, öğrencilerin cinsellikle ilgili veri 
toplamadaki bireysel engelleri, öğrencilerin cin-
sellikle ilgili veri toplamadaki çevresel engelleri 
ve öğrencilerin veri toplamadaki güçlükleri aş-
madaki önerileri. 

Odak grup görüşme sırasında gözlemci olarak 
bulunan öğretim elamanının tespitine göre, ko-
nuşmaların hepsi gruptaki diğer öğrenciler tara-
fından desteklenmiş ve onaylanmıştır. Bununla 
birlikte öğrencilerin çoğu görüşme sırasında 
utanma, sıkılma, ifade etmede zorlanma gibi 
güçlükler yaşadıkları tespit edilmiştir.

Öğrencilerin Cinsellikle İlgili Yeterli Bilgiye 
Sahip Olmaması

Öğrencilerle yapılan görüşmelerde, cinselliğin 
genellikle cinsel ilişki ve eşler arasındaki mahrem 
konu olarak algılandığı, yaşlı bireylerde cinsel 
aktivitelerin olmayacağı, konuyla ilgili soruların 
utandırıcı olduğu ve soru sormaktan çekindikle-
ri belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin cinsel sağlık 
uygulamalarına yönelik bilgilerinin çok yetersiz 
olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 1. Çalışmaya Katılan Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özellikleri (n=92)

Özellikler Sayı Yüzde

Yaş

18-20

21-23 

40

62

43,4

56,6

Sınıf

Birinci Sınıf

İkinci Sınıf

54

38

58,7

41,3

Cinsiyet

Kız

Erkek

85

7

92,4

7,6

Annenin eğitim durunu

İlköğretim

Lise

Üniversite

70

14

8

76,0

15,2

8,8

Babanın eğitim durumu

İlköğretim

Lise

Üniversite

40

28

25

43,4

30,4

26,2

Toplam 92 100,0
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Tablo 2. Veri Toplama Formalarında Cinsellik ve Üreme Alanına İlişkin Verilerin  
Dağılımları (n=92)

Veriler Sayı Yüzde

Veri Var

Veri Yok

33

59

35,8

64,2

Toplam 92 100,0

Bakım Planlarında Cinsellikle İlgili Toplanan Verilerin Dağılımları  (n=33)

Kadın Sayı Yüzde

Menopoza girmiş olması 11 33,3

Kendi kendine meme muayenesi (KKMM) yapması 10 30,3

Son adet tarihi ve menstruasyon süresi 30 90,9

Gebeliği önleyici yöntem kullanması 10 30,3

Genital bölgeyle ilgili sorun olup olmadığı 10 30,3

Hastalığın cinsel yaşamı etkilemesi 10 30,3

Erkek

Andropoz döneminde olup olmadığı 9 27,3

Prostatla ilgili şikayetinin olup olmadığı 4 12,1

Birinci sınıf öğrencisinin ifadesi şöyledir: Bana 
cinsellikle ilgili veri toplayabileceğim, yaşı genç 
olan normal hasta gelmedi. Hastalarım 50 veya 
65 yaşın üstündeydi onlara cinsellikle ilgili soru 
sorulmaz ki. Soru sormaktansa menopozda veya 
andropozda yazıp geçiyorum. 

Birinci sınıf öğrencisinin ifadesi şöyledir: Bence 
cinsellikle ilgili veriler 45-50 yaşına kadar olan 
hastalardan toplanır. Benim hastam 65 yaşın-
daydı o yüzden hiç sorma gereği duymadım. 
Yetmiş beş yaşın üstünde erkek hasta, eşi vefat 
etmiş, bu hastadan veri toplamak gereksiz çünkü 

bu yaştaki bir insanın aktif bir cinsel hayatı 
yoktur. Genç olsa ya da bayan olsa cinsel ilişki 
ya da menstruasyon öyküsünü sorarım.

İkinci sınıf öğrencisinin ifadesi şöyledir: Cinsel-
likle ilgi nasıl veri toplayacağımızı anlattınız, 
ama uygulamaya gelince derste olduğu gibi 
olmuyor, ben daha ne sorduğumu, öğrendiğim 
bilgileri nasıl kullanacağımı tam olarak bilmi-
yorum. Bize klinikte yardım edilmesini isterdim.

Birinci sınıf öğrencisinin ifadesi konuyla ilgili 
bilgilerinin yetersiz olduğunu ortaya koymakta-
dır: Cinselliği herkes kendi arkadaşları ile gizli 
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saklı konuşurken şimdi hastalarla konuşmamız 
isteniyor bu çok zor. Benim bilgim sınırlı, mese-
la Kadın Doğum dersini merakla bekliyorum.

İkinci sınıf öğrencisinin ifadesi şöyledir: Bence 
biz soru sormasını bilmiyoruz bunu fark ettim 
biz direk soruyoruz, böyle olunca ben de hasta 
da utanıyor. 

Ayrıca sorduğum soruyu ben anlamıyorum has-
talar zaten anlamıyor, biz konuşmayı mı bilmi-
yoruz, sorular mı anlaşılmaz bilmiyorum ama 
ben mesela soramadığımı fark ettim. 

Öğrencilerin Cinsellikle İlgili Veri Toplama-
daki Bireysel Engelleri

Öğrenciler, cinsellik ve üreme alanına yönelik 
klinik uygulamalarda veri toplarken utanma 
duygusu yaşadıklarını ve bu duygunun, hasta 
genç ve karşı cinsten ise daha fazla hissedildiği-
ni belirtmektedirler. Ayrıca öğrenciler cinsellikle 
ilgili veri toplamayı özel hayata müdahale gibi 
algılamakta bazı öğrenciler ise bu verileri topla-
manın gereksiz olduğuna inandıklarını ifade et-
mektedir. 

İkinci sınıf öğrencisinin ifadesi şöyledir: Cinsel-
likle ilgili soruları sorma gereği duymuyorum, 
dosyasında ne yazıyorsa bilgileri oradan alıyorum 
bence yeterli. Sadece bakım planında böyle bir 
alan olduğu için hastaya bir iki soru soruyorum.  
Ben bir öğrenci olarak hastaya cinsel ilişkiniz 
var mı diye soru sormak istemiyorum, bu bence 
çok özel… Şimdi değişen ne? İkinci sınıfım ama 

birinci sınıfta yaşadığım güçlükler hala sürüyor 
ve bunların değişeceğini sanmıyorum. 

Öğrencilerin çoğunluğu kendi cinslerinden olan 
hastalara daha rahat soru sorduklarını ifade et-
mişlerdir. Öğrenciler, hastaların kendileri ile 
cinsellik hakkında konuşmak istemediklerine 
inandıklarını belirtmişlerdir.

Birinci sınıf erkek öğrencinin ifadesi şöyledir: 
Hastam 43 yaşındaydı, bayandı, büyük ihtimal 
menopoza girmemişti, ben erkek olarak çekindim 
konuşmaya, bir kız arkadaşımdan yardım istedim 
hastaya soru sorması için. Utandım, utandığımı 
anlayınca hasta da konuşmadı benimle. 

Birinci sınıf öğrencisinin ifadesi şöyledir: Ben 
kendi babaannem ve dedemi düşünüyorum o 
yaşta insanlarla bu konuları konuşmak çok ters. 
Hem zaten hastalar bizimle böyle konuları neden 
konuşmak istesinler ki? Hem ben utanırım hem 
de onlar. Hastanın yüzüne bakamıyorum, ben 
başımı öne eğip sordum sorularımı. Hasta da 
utandığımı fark edince, o da anlıyordur zaten.

Birinci sınıf öğrencisinin ifadesi şöyledir: Benim 
hastam erkekti kendisine cinsel yaşamını sora-
madım, eşini dışarı çağırdım, dışarıda sordum. 
Soruyu sorarken istemeden gülüyorum. Erkek 
hastaya genital bölgenizde bir problem var mı 
diye soramıyorum, artık yaşına göre tahmin 
yürütüyorum. Genç erkek hastam da oldu 20 
yaşlarında, o zaman çok daha zor, yanlış anla-
şılmak istemem, bu konulara hiç girmiyorum.
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Öğrencilerin Cinsellikle İlgili Veri Toplama-
daki Çevresel Engeller

Öğrenciler, cinsellikle ilgili veri toplamada has-
talar, hasta yakınları ve hemşireler tarafından 
engellendiklerini ifade etmişleridir. Fiziksel or-
tamın veri toplamaya uygun olmaması, hasta 
odalarının kalabalık olması, mahremiyetin sağ-
lanamaması veri toplamada engel olarak görül-
mektedir. Bazı hastalar tarafından dini inanç 
gereği sorulara yanıt alınması bir diğer engel 
olarak görülmektedir.  

İkinci sınıf erkek öğrencinin ifadesi şöyledir: 
Bayan hastalara soru sorduğumda, oğlum bu 
senin ne işine yarayacak neden soruyorsun, 
sorma böyle şeyler” diye yanıt aldım.  Zaten 
odalar da kalabalık oluyor. Ben beş hafta doğum 
kliniğinde staja çıktım devamlı cinsellikle ilgili 
bölümü boş bıraktım, zaten stajımız kadın doğum 
değildi.

Hemşirelerden kaynaklı engeli bir öğrenci şöyle 
ifade etmiştir: Bir kere hemşirelerden yardım 
istedim onlar biz bile bu bilgileri almıyoruz, siz 
boşuna topluyorsunuz bu verileri dediler… 

Hasta yakınlarına yönelik algılanan engeli ise 
öğrenci şöyle ifade ediyor: Bayan hastam ile 
konuşmaya başladığımda soruları duyunca ko-
cası olumsuz tepki verdi çok sinirlendi. Doktor 
sorsa anlarım da sen niye soruyorsun dedi bana. 
Bazı yaşlı hastalarımda dini inancı nedeniyle 
benim kendisine dokunmamı istemedi, tansiyon 

ve nabızlarını ölçemedim, ben de tamam dedim 
ne yapabilirim ki…

Bir başka öğrencinin ifadesi şöyledir: Bazı oda-
lar kalabalık aynı anda üç dört hasta yatıyor, 
refakatçileri de var, normal sorulara dahi cevap 
alamıyoruz ki cinsellikle ilgili sorulara cevap 
alalım… Bazı kadın hastalar mesela kayınvali-
desi yanında ya da yakınları, onlar varken ko-
nuşmak istemiyor.

Öğrencilerin Veri Toplamadaki Güçlükleri 
Aşmadaki Önerileri

Öğrencilere veri toplamadaki güçlükleri nasıl 
yenersiniz sorusu karşısında suskun kaldıkları, 
öneri getirmekte zorlandıkları görülmüştür. Öğ-
renciler yardıma ihtiyaç duyduklarını ve bu 
yardımı hemşireler ya da öğretim elemanlarından 
almaları gerektiği görüşündedirler. 

Birinci sınıf öğrencisinin ifadesi şöyledir: Veri 
toplama sırasında yanımızda hocamız ya da 
hemşire olsun ve hastaya açıklama yapsın ya da 
bize daha fazla eğitim verilsin. Ancak aynı eğitim 
hemşirelere de verilmeli çünkü onlarda böyle bir 
eğitim almamışlar sanırım. 

İkinci sınıf erkek öğrencinin ifadesi şöyledir: 
Profesyonel hemşireler cinsellikle ilgili veri top-
lamıyor ya da toplamak istemiyorlar ve zorluk 
yaşıyorlarsa biz dördüncü sınıfa gelsek de demek 
ki bu sıkıntıları yaşayacağız, çözümü yok gibi 
görüyorum. Benim önerim cinsellikle ilgili soru-
larda bayan hastam varsa kız arkadaşlarımız 
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bize yardım etsin biz de onlara yardım edelim. 
Hemşirelerden yardım istediğimizde bu sorulara 
gerek yok cevabını alıyoruz çünkü.

İkinci sınıf öğrencisinin önerisi şöyledir: Bize 
birinci sınıftan itibaren cinsellikle ilgili dersler 
verilsin, seçmeli bir ders var olduğunu söylediniz 
o zaman ders seçmeli olmasın herkes alsın.

TARTIŞMA

Bu çalışmada öğrencilerin çoğunluğunu kız 
öğrenciler oluşturmakta ve öğrencilerin yaş da-
ğılımları birbirine yakındır. Öğrencilerin anne ve 
babalarının eğitim durumları incelendiğinde, 
annelerin çoğunluğu, babaların ise yarıya yakını 
ilköğretim mezunudur. Yapılan bir çalışmada 
cinsel sağlık konusunda kız öğrencilerin %80’i 
anneleriyle, erkek öğrencilerin %37’sinin baba-
larıyla konuştuğu belirlenmiştir (Saka vd., 2005:534). 
Üniversite öğrencileri ile yapılan çalışmalarda 
annelerin öğrenim düzeyi arttıkça öğrencilerin 
cinsellikle ilgili bilgi düzeyinde artış olduğu, baba 
öğrenim durumunun etkili olmadığı belirlenmiş-
tir (Karabulutlu ve Kılıç, 2011:43; Ozan vd., 
2005:174).

Öğrencilerin Cinsellikle İlgili Yeterli Bilgiye 
Sahip Olmaması

Çalışmaya katılan birinci ve ikinci sınıf öğren-
cileri henüz cinsellik ve cinsel sağlıkla ilgili 
bilgileri okulun müfredatına göre teorik olarak 
yeterince almamıştır. Yalnızca Hemşirelik Esas-
ları dersinde sınırlı bir içerikle konuya giriş ya-

pılmaktadır. Öğrencilerin üniversite eğitimi ön-
cesinde de konuya ilişkin sahip oldukları bilgi-
lerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Bu neden-
le öğrencilerin cinsellik ile ilgili yeterli bilgi 
sahibi olmasında hemşirelik eğitimi önemli bir 
rol oynamaktadır. Öğrenciler cinselliği, cinsel 
ilişki olarak algılamakta ve konuşulması mahrem 
bir konu olarak görmektedirler. Dünyada ve 
ülkemizde cinsel davranışlar din kuralları, ön 
yargılar, tabular, örf ve adetler önemli ölçüde 
etkilemektedir ve bu durum gençlerin cinsellik 
ve üreme sağlığı konusunda yeterince bilgi sa-
hibi olmalarını engellemektedir (Civil ve Yıldız, 
2010:58,59). Yapılan çalışmalarda; gençlerin 
cinsellikle ilgili yeterli düzeyde bilgi alamadık-
ları ve bilgi kaynağı olarak ilk sırada arkadaşla-
rını gösterdikleri belirlenmiştir (Bulut ve Ortay-
lı, 2004:61; Ozan vd., 2005:173; Civil ve Yıldız, 
2010:60). Hemşirelik okullarının müfredatında 
cinsellik ve cinsel sağlığa yönelik dersler olma-
sına rağmen içeriği ve öğrencinin öğrendiği 
bilgileri klinik uygulamaya ne kadar aktardığı 
tartışılması gereken bir diğer konudur. Literatür-
de yer alan çalışmalar, hemşirelik öğrencilerinin 
cinsellikle ilgili aldıkları eğitimi tam olarak ye-
terli bulmadığını belirtmektedir. Akıncı ve ark.’nın 
(2011:14,15) üçüncü ve dördüncü sınıf hemşire-
lik öğrencileri ile yaptığı çalışmada, öğrencilerin 
%96,9’u cinsellikle ilgili aldıkları eğitimin has-
talarla cinsellik hakkında konuşmada etkili ola-
cağını belirtirken, %54’ü cinsel sorunlar hakkın-
da yeterli bilgiye sahip olmadıklarını, %40,4’ü 
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cinsel eğitim ve danışmanlık için kendilerini 
yeterli görmediklerini belirtmişlerdir. Karabulut-
lu ve Kılıç (2011:43), hemşirelik dördüncü sınıf 
öğrencileri ile yaptıkları çalışmada öğrencilerin 
cinsel sağlık hakkında bilgi düzeylerini yüksek 
bulmalarına rağmen öğrencilerin eğitime gerek-
sinimleri olduğunu vurgulamışlardır. Tsai ve ark.’ı 
(2013:155) hemşirelik öğrencilerinin, hastanın 
cinsel öyküsünü alma ya da cinsel sağlığını ta-
nılamadaki zorluğun ilk nedeni olarak cinsel 
eğitim eksikliği olduğunu belirtmişlerdir. Kong 
ve ark.’ı (2009:2375) öğrencilerin cinsellikle 
bilgilerinin memnuniyet verici düzeyde olması-
na rağmen klinik uygulamada aktif rol almada 
çekingen kaldıklarını belirlemiştir. Öğrencilerin 
hazır oluşluklarını etkileyen majör faktörlerin 
kendi bilgilerinin yetersiz olduğunu düşünmele-
ri, yetersiz örnekler ve anksiyete hissi olarak 
tanımlanmıştır.  Bu araştırmada elde edilen so-
nuçlar ile literatürde yer alan araştırma sonuçla-
rı benzer olup, öğrenci hemşirelerin cinsellik ve 
cinsel sağlığı tanılamaya yönelik yeterli bilgiye 
sahip olmadığını ortaya koymaktadır.

Öğrencilerin Cinsellikle İlgili Veri Toplama-
daki Bireysel Engelleri

Bireylerin sağlık-hastalık öyküsünü almak hem-
şireliğin önemli görevlerinden biridir. Hemşireler 
ve öğrencilerin bireylerden cinsel sağlık öyküsü 
almanın gerekli olduğuna inanmalarına rağmen 
hem öğrenciler hem de hemşireler için bu alana 
ilişkin veri toplamada zorluk yaşadığı literatürde 

belirtilmektedir (Tsai, 2004:260,262; Tsai et al., 
2013:155). Dattilo ve Brewer (2005:214), hem-
şirelik öğrencilerinin hastaların cinsel sağlığını 
tanılamadaki deneyimlerini araştırdığı çalışma-
sında, öğrencilerin cinsel sağlığı tanılamanın 
önemli olduğunu fark ettiklerini ancak hastaların 
cinsel sağlığını tanılarken rahatsız olduklarını 
belirlemiştir. Çalışmamızda, birinci sınıf öğren-
cileri iletişim dersi almalarına rağmen hastalar 
ile iletişim kurmada güçlük yaşamaktadır. Bu-
nunla birlikte ilk kez klinik uygulamaya çıkma-
nın verdiği anksiyete nedeniyle hasta odasına 
girmekten korkmakta ve yardım istemektedir. 
İkinci sınıf öğrencileri ise bu anksiyeteyi yoğun 
yaşamamasına rağmen cinsellikle ilgili veri top-
lama sırasında utanma duygusu yaşamaktadır. 
Türk toplumunda cinsellik bir tabu olup cinsel-
liğin konuşulması ayıp, cinsel istek günah, evli-
lik öncesi cinsel ilişki yasaktır (Civil ve Yıldız, 
2010:58,59). Böyle bir kültürle yetişen öğrenci-
lerin cinsellikle ilgili bilgilerinin yetersiz olması, 
utanması, hasta ile iletişime geçmekte zorlanma-
sı, ilgili soruları sormaktan çekinmesi beklenen 
bir durumdur.  Akıncı ve ark. (2011:14,15) 
yaptıkları çalışmada, üçüncü ve dördüncü sınıf 
hemşirelik öğrencilerinin %42,9’unun cinsel 
sorunlar hakkında konuşmaktan rahatsızlık duy-
duğunu, %39,1’inin utandığını belirtmişlerdir.  
Farklı kültürlerde yetişen öğrencilerle yapılan 
çalışmalarda da öğrencilerin cinsellik hakkında 
konuşmaktan rahatsız olduklarını ortaya koy-
maktadır (Mangan and Norris, 2008:264; Kong 
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et al., 2009:2379). Tsai ve Hsiung (2001:37) 
çalışmasında, öğrenci hemşirelerin cinsel öykü 
almaya karşı az da olsa olumsuz bir tutuma sahip 
olduklarını bildirmiştir. Çalışmamızdaki bulgular 
ile literatürde yer alan çalışma sonuçları benzer-
lik göstermektedir. Öğrencilerin cinselliğin tabu 
olduğu bir kültürde yetişmelerine ek olarak 
cinsellikle ilgili eğitimin henüz iki sınıf için 
yetersiz düzeyde olması, iletişim kurmadaki 
güçlükleri ve utanma gibi nedenlerle öğrencilerin 
cinsellik ve üreme alanına ilişkin veri toplama-
larının yetersiz olması beklenen bir durumdur.

Öğrencilerin Cinsellikle İlgili Veri Toplama-
daki Çevresel Engeller

Türk toplumunda olduğu gibi, cinsellik birçok 
toplumda hala açık olarak tartışılmamaktadır 
(Tsai, 2004:257). Bu nedenle hastalar sağlık 
personeli ile cinsel sağlık sorunlarını konuşmak-
tan çekinmektedir. Bu durum öğrencilerin birey-
sel olarak yaşadıkları güçlüklere eklenince cin-
sellikle ilgili hastalardan veri toplamak çok daha 
zor hale gelmektedir. Çalışmamızda, öğrenciler 
hastalar, hasta yakınlarından, hemşirelerden ve 
fiziki ortamdan kaynaklanan güçlükleri ifade 
etmişlerdir. Literatürde yer alan çalışmalara göre, 
hastaların utanmaları, yaşı, cinsiyeti ve kültürel 
değerleri, dini inançları cinsel sağlık sorunlarını 
sağlık personeli ile konuşmalarına engel olmak-
tadır. Ayrıca uygulama ortamlarına ilişkin fak-
törler, mahremiyetin sağlanamaması, zaman 
yetersizliği, kurumun destek verici bir tutum 

sergilememesi cinsellikle ilgili veri toplamayı 
olumsuz etkileyen diğer faktörler arasında gö-
rülmektedir (Tsai et al., 2013:155; Magnan and 
Reynolds, 2006:286,290; Magnan and Norris, 
2008:264). Çalışma sonuçlarımız literatürde yer 
alan çalışma bulguları ile örtüşmekte olup öğ-
rencilerin veri toplamada hemşireler tarafından 
desteklenmemesi, sağlık kurumunun kültüründen 
etkilenmesi, hasta odaların kalabalık olması, 
hasta ve hasta yakınlarının tutumlarına bağlı 
olarak cinsellikle ilgili veri toplamada güçlükler 
yaşandığını ortaya koymuştur. 

Öğrencilerin Veri Toplamadaki Güçlükleri 
Aşmadaki Önerileri

Öğrenciler çözüm önerileri olarak, hemşirelik 
eğitiminin ilk yılından itibaren cinsellikle ilgili 
dersler olması gerektiğini, klinik ortamda öğretim 
elemanı ve hemşireler tarafından desteklenmeye 
gereksinimleri olduklarını ifade etmişlerdir. Bir 
çok hemşire, cinsellikle ilgili eğitimin yetersiz-
liği, konuyla ilgili deneyim eksikliği, cinsellik 
hakkındaki kişisel görüşler, utanma ve güven 
eksikliği, iletişim becerilerinin yetersizliği gibi 
nedenlerle hastalardan cinsellikle ilgili yetersiz 
veri toplamakta, hastalar cinsel sağlıkla ilgili 
gereksinimlerini belirttiklerinde mahcup olma ya 
da utanma duygusu yaşamaktadır (Akıncı vd., 
2011:12,18; Tsai et al., 2013:156,157). Profes-
yonel hemşirelerin yaşadığı bu güçlükler, öğren-
cilerin hemşirelerden beklediği yardımı alama-
malarına ve rol model görememelerine neden 
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olmaktadır. Klinik uygulamalarda öğretim ele-
manı sayısının yetersiz olması ise öğrencinin 
ihtiyaç duyduğu desteği almasına engel oluştur-
maktadır. Bu engeller aşılabilecek engeller olup 
öğrencilerin önerilerini dikkate almak verilen 
eğitimin kalitesini arttırmada gerekli ve önemli-
dir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Çalışma verilerinin gruplandırıldığı dört başlığa 
göre çalışma sonuçları şöyle özetlenebilir: Öğ-
rencilerin cinsellik ve cinsel sağlıkla ilgili bilgi-
lerinin yetersiz düzeyde olduğu söylenebilir.  
Öğrencilerin cinsellikle ilgili veri toplamadaki 
bireysel engellerin başında utanma duygusu 
gelmekte, öğrenci kendini oldukça rahatsız his-
setmektedir. Veri toplamadaki çevresel engeller 
ise hastalar, hasta yakınları, hemşireler, fiziki 
ortamın uygun olmaması ve dini inanç olarak 
belirlenmiştir. Öğrencilerin cinsellikle ilgili veri 
toplamadaki güçlükleri aşmak için hemşireler ve 
öğretim elemanlarının desteğine gereksinim 
duymaktadır. 

Bu sonuçlar doğrultusunda; hemşirelik müfreda-
tında birinci sınıftan itibaren cinsellik ve cinsel 
sağlığa ilişkin  derslere yer verilmesi ya da ko-
nuların entegre edilmesi, öğrencilerin cinsellik 
ve cinsel sağlıkla ilgili toplayacağı verilerin 
çerçevesinin çizilmesi, konuya ilişkin hazırlanmış 
vakalarla ve simüle hasta kullanılarak sınıf içi 
rol-play uygulamalarının yapılması önerilmiştir. 
Ayrıca klinik uygulamada öğrencilerin cinsellik-

le ilgili veri toplama aşamasında öğretim ele-
manları tarafından desteklenmesi, klinikte çalışan  
hemşirelere klinik staj hedefleri hakkında ve 
öğrencilere veri toplama aşamasında destekleyi-
ci olmaları yönünde  bilgilendirme yapılması   
önerilmiştir. 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
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EXTENDED ENGLISH ABSTRACT

Definition and Importance: Care related to sexuality is also included in nursing care and sexuality 
is one of the most basic needs of humans. Consequently, nurses should take the required initiatives 
for diagnosing and solving the problems related to sexuality for preserving, continuing and increasing 
the quality of life for the sexual health of the individual. Many nurses consider the diagnosis, eva-
luation and consultancy in this field of sexuality as a part of their professional roles. Despite the fact 
that the evaluation of sexuality is accepted as a significant part of nursing care, it is observed that in 
practice, both nurses and nursing students experience difficulties in gathering data in this field and 
in evaluating the data. When the studies in the literature concerning data gathering in the field of 
sexuality to explore the nursing diagnoses in this field have been analysed, it was detected that stu-
dents could not find out any diagnosis included in the sexuality – reproductive pattern in the patients 
to whom they provided care. Aim: This study was conducted to explore the difficulties of nursing 
students in collecting data on sexual health from patients in their care. Method: The study was 
conducted with the first- and second-year students attending the nursing school of a university. Qu-
alitative and quantitative data collecting methods were used in this study. The setting for the quan-
titative section of the study consisted of a total of 92 data collection forms prepared by the first and 
second-year nursing students. Qualitative data was collected with focus group interviews made with 
15 first-year and 15 second-year nursing students who accepted to participate in the study. Informa-
tion was given to students about the study and it was announced that their talks would be tape-re-
corded. Twenty-eight female and two male students participated in focus group interviews. The 
half-structured interview form, which was prepared by the researchers, was used in the interviews. 
The following questions were asked to the students:  Why do you think you collect data on the fields 
of sexuality and reproduction of the Gordon’s Functional Health Patterns (GFHP) Model? What are 
the difficulties you experienced related to data collection on sexuality and reproduction? What are 
your proposals for overcoming the difficulties experienced on data collection in the fields of sexua-
lity and reproduction? The interviews lasted for     an average of 45 minutes and were tape-recorded. 
A researcher led the interviews and the other researcher observed and took notes on the participants. 
Data from focus  groups interviews were analysed with a descriptive analysis. Findings: The mean 
age of the nursing students who participated in the research was 20.7±0.8, 92.4% of them were 
women, and 58.7% were in the first year students. It was determined in 64.2% of the 92 care plans 
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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 

examined that no data at all was collected related to the fields of sexuality and reproduction from 
the GFHP, whereas, the data in 35.8% was quite insufficient. Data from focus groups interviews 
were analyzed with a descriptive analysis. In this part of the study, the difficulty of students in col-
lecting data for sexuality and sexual health from the patients to whom they gave care have been 
presented and discussed under four headings: The fact that students do not have sufficient knowled-
ge related to sexuality, individual obstacles of students in collecting data related to sexuality and 
environmental obstacles of students in collecting data related to sexuality and solution recommen-
dations of students. Results: The students’ difficulties in collecting data about sexuality, insufficient 
knowledge about sexuality, being ashamed of discussing such matters, and feeling uncomfortable, 
have been described as personal problems. Environmental barriers were described as patients, their 
relatives, the negative behavior of the nurses, and the lack of appropriate physical environment. 
Majority of students considered it necessary to collect data on sexual health, they were embarrassed 
to talk on this subject with patients and especially with the opposite gender. They stated that they 
did not receive the ne cessary support from nurses in collecting data, that patients were reluctant to 
talk and that they did not want to discuss intimate subjects. Students experience difficulties in data 
collection related to topics sexuality and sexual health because the patients were reluctant to talk 
about the topics and as the patients rooms were very crowded. Also they had problems with the 
health professionals working in the institution in process of data collection as they were not very 
helpful. Conclusion: The data collection of students related to sexuality is insufficient due to reasons, 
such as being raised in a culture where sexuality is taboo, the fact that education related to sexuality 
is still insufficient for the first and second-year students, difficulties in establishing communications, 
finding it difficult to collect data related to sexuality and embarrassment and reluctance of students. 
According to the results of the study, courses related to sexuality and sexual health should be offered 
in the nursing curricula as of the first year and students should be supported in the clinical practices 
by teaching staff together with nurses. Students should be encouraged to establish communications 
with patients and should engage in role-play applications with cases prepared especially for sexual 
health in the communication laboratories. Role-playing should be applied, especially with the parti-
cipation of the opposite sex or by using simulated patients.
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HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE ÇEVRESEL RİSK ALGISI 
VE İLİŞKİLİ ETMENLER1

ENVIRONMENTAL RISK PERCEPTION OF NURSING STUDENTS AND 
RELATED FACTORS

Kevser TARI SELÇUK1, Yeliz MERCAN2, Celalettin ÇEVİK3

1 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bandırma/ /Türkiye
2 Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Kırklareli/ Türkiye
3 Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Balıkesir/ Türkiye

Öz: Bu araştırmada hemşirelik bölümü öğrencilerinde çevresel 
risk algısı düzeyinin ve ilişkili etmenlerin saptanması amaçlan-
mıştır. Kesitsel tipteki araştırmanın evrenini bir devlet üniversite-
sinin hemşirelik bölümünde öğrenim gören 360 öğrenci oluştur-
muştur. Araştırmada örnek büyüklüğü hesaplanmamış,  evrene 
ulaşmak hedeflenmiştir. Katılım oranı %93,3’tür. Veriler tanıtıcı 
bilgi formu, Çevresel Risk Algısı Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçekten 
alınan puanın artışı çevresel risk algısının yüksek olduğunu gös-
termektedir. Öğrencilerin Çevresel Risk Algısı Ölçeği toplam puan 
ortalaması 4,9±0,9’dur. Ekolojik Riskler, Kimyasal Atık Riski, 
Küresel Çevre Riskleri, Kaynakların Tükenme Riski alt boyut 
puan ortalamalarının dağılımı sırasıyla 5,1±1,0, 5,2±0,9, 5,0±0,9, 
4,3±1,3’tür. Son sınıf öğrencilerinde, kız öğrencilerde, annesi lise 
ve üzerinde öğrenim düzeyine sahip olanlarda, ailesi Ege Bölge-
sinde ve en uzun süre ilçe merkezinde yaşayanlarda, geliri gide-
rine eşit ya da fazla olanlarda, ailesinde çevreyle ilgili konular 
konuşulanlarda, üniversiteye başlamadan önce ve üniversitede 
çevre eğitimi alanlarda belirtilen özelliklerin diğer kategorilerine 
göre Çevresel Risk Algısı Ölçeği toplam puan ortalaması istatis-
tiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p<0,05). Hemşirelik 
bölümü öğrencilerinin çevresel riskler konusunda farkındalıkları 
orta düzeyin üzerindedir. Çevresel risk algısını etkileyen değişti-
rilebilir etmen olan çevre eğitimi hemşirelik lisans müfredat 
programlarına eklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevresel Risk Algısı, Hemşirelik 

Abstract: The aim of the study was to determine environmental 
risk perception level of nursing students and factors affecting 
their perceptions. The population of this cross sectional study 
comprised 360 students attending the nursing department of a 
state university. No sample was selected; the entire study popula-
tion was intended to reach. The participation rate of the study was 
93.3%. Data were collected with the personal information form 
and Environmental Risk Perception Scale. The higher the score 
obtained from the scale is the higher the environmental risk per-
ception is. The mean score the participants obtained from the 
environmental risk perception scale was 4.9±0.9. The mean scores 
the participants obtained from the subscales were as follows: 
5.1±1.0 from the Ecological Risks subscale, 5.2±0.9 from the 
Chemical Waste Risk subscale, 5.0±0.9 from the Global Environ-
mental Risks subscale and 4.3±1.3 from the Exhaustion Risk of 
the resources. Of the participants, those who were in the last year 
of education, who were females, whose mothers had high school 
or higher education, whose families were living in the Aegean 
region, whose longest place of residence was town centers, who-
se family income was equal to or higher than expenses, whose 
family members were concerned about environmental  issues, and 
who received environmental education before and during univer-
sity education achieved statistically significantly higher mean 
scores than other groups (p<0.05). The awareness of the nursing 
students on the environmental risks is above average. In line with 
these findings, it should be taken into consideration that the mo-
difiable factor affecting perception of environmental risks is the 
environmental education and thus courses on environmental health 
should be added to the curriculums of undergraduate nursing 
education. 

Key Words: Environment, Environmental Risk Perception, Nursing
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GİRİŞ

Hemşireliğin temel hizmet alanı olan insan çev-
resi ile bir bütündür ve var olduğu günden bu 
yana çevresinden etkilenmiş ve çeşitli faaliyetle-
riyle çevresini etkilemiştir. Sanayi devrimi son-
rasında insanların bu faaliyetleri sonucu çevreye 
verdiği zarar doğanın kendi kendini yenileme 
kapasitesinin üzerine çıkarak ekolojik dengeyi 
bozmuş ve canlı yaşamını tehdit eder hale gel-
miştir (Altunoğlu ve Atav, 2009:1; Altıparmak, 
2012:95). 

Çevre sorunlarının küresel boyutlara ulaşarak 
gündemde daha çok yer almasıyla bu sorunların 
ortaya çıkışında temel etken olan insanın çevre-
sine karşı farkındalığı ve tutumu daha fazla 
sorgulanır hale gelmiştir. Bu sayede insanlardaki 
çevre bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesinin 
çevresel sorunların çözümü ve azaltılmasındaki 
önemi anlaşılmış ve çevre eğitiminin sürdürüle-
bilirlik kapsamındaki rolü de ağırlık kazanmıştır 
(Özdemir vd., 2004: 118; Oğuz vd., 2011:34; 
Altunoğlu ve Atav, 2009:2). 

Çevre ile ilgili sorunların çözümü ve azaltılma-
sında öncelikle insanların doğayla uyumlu bir 
yaşam biçimini benimsemelerinin sağlanması ve 
toplumun çevre bilincinin artırılması gerekmek-
tedir (Altunoğlu ve Atav, 2009:2). Türkiye’de 
örgün eğitim çerçevesinde çevre eğitimine özel 
bir müfredat bulunmamaktadır. Çevre ile ilgili 
temel bilgiler ilköğretim ve lise eğitim program-
larının içinde yer alan farklı dersler kapsamında 

verilmektedir. Yükseköğretime ilişkin olarak da 
ulusal olarak benimsenmiş belirli bir çevre eği-
timi politikası bulunmamaktadır. Üniversiteler 
ders programlarını ve içeriklerini kurumsal ya-
pıları içerisinde çözümlemektedir (Oğuz vd., 
2011:34).

Risk algısı “duyusal algıların ya da risk ve teh-
likelerle ilgili bilgilerin birey tarafından alınarak 
benimsenmesi ve zihinde işlenerek değerlendiril-
mesi” olarak tanımlanmaktadır. Çevre sorunla-
rından kaynaklanan tehlikelerin azaltılmasında 
çevresel riskleri doğru algılayan, çevreye duyar-
lı nesillerin yetiştirilmesi önemlidir (Altunoğlu 
ve Atav, 2009:2). Yapılan çalışmalarda çevreyle 
ilgili birçok sorunun çevre konularına ilişkin 
düşük ilgi, bilgi, tutum ve çevreye ilişkin düşük 
ya da yanlış risk algısına bağlı olduğu ayrıca 
çevreye karşı duyarlı davranış oluşturmada çev-
resel risk algısının etkili olduğu belirtilmektedir 
(Altunoğlu ve Atav, 2009:2; Baldassare and Katz, 
1992:602; Riechard, 1993:9).

Hemşirelik mesleği bireyi çevresi ile bir bütün 
olarak ele almayı gerektirmektedir. Çevresel 
sorunlar toplumun geleceğini yakından ilgilen-
dirmektedir ve bu sorunların çözümünde toplumun 
katılımı son derece önem taşımaktadır. Toplum-
la iç içe olan ve eğitici rolü gereği güvenli çevre 
sağlama ve sürdürme, hastalık riski yaratan 
çevresel faktörler hakkında toplumu bilinçlendir-
me sorumlulukları bulunan hemşireler çevresel 
risklere maruziyetin azaltılmasında kritik role 
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sahiptir (Bahar ve Gördes Aydoğdu, 2015:120). 
Bu nedenle hemşirelerin çevresel risk algılarının 
toplumdan farklı ve yüksek düzeyde olması 
beklenmektedir.

Türkiye’de hemşirelerde çevresel risk algısı 
düzeyi ve ilişkili etmenlerin belirlenmesini amaç-
layan çalışmalar sınırlı sayıdadır. Özellikle 
hemşirelik mesleğini icra etmeye hazırlanan 
öğrencilerde çevresel risklere karşı algı düzeyinin 
ve ilişkili etmenlerin belirlenmesi hemşirelik 
bölümlerinde çevre eğitimi politikasına gereksi-
nimi ortaya koyarak,  planlanacak girişimlere yol 
gösterici olacak, gelecekte birinci basamak sağ-
lık kuruluşlarında çalışacak hemşirelerin çevresel 
risklere yönelik topluma sunacakları koruyucu 
sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracaktır. 

Bu gerekçeden yola çıkarak araştırmada sağlık 
hizmet sunumunun gelecekteki aktörlerinden 
olacak hemşirelik öğrencilerinde çevresel risk 
algısı düzeyi ve ilişkili etmenleri saptamak amaç-
lanmaktadır. 

YÖNTEM

Araştırmanın Yeri ve Zamanı: Araştırma 
05.01.2015-11.04.2015 tarihlerinde bir devlet 
üniversitesinin hemşirelik bölümünde yürütül-
müştür. 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi: Araştır-
manın evrenini bir devlet üniversitesinin hemşi-
relik bölümünde öğrenim gören 360 öğrenci 
oluşturmaktadır. Araştırmada örnek büyüklüğü 

hesaplanmamış, evrenin tümüne ulaşmak hedef-
lenmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden, veri 
toplanan tarihlerde devamsızlık yapmayan ve 
eksik verisi bulunmayan öğrenciler araştırmaya 
dahil edilmiş ve araştırmanın katılım oranı %93,3 
olarak hesaplanmıştır.

Veri Toplama Araçları: Veriler araştırmacılar 
tarafından literatür bilgilerinden yararlanılarak 
hazırlanan, öğrencilerin bazı sosyo-demografik 
ve çevresel konulara ilişkin özelliklerini sorgu-
layan 25 sorudan oluşan Kişisel Bilgi Formu ve 
23 sorudan oluşan Çevresel Risk Algısı Ölçeği 
ile toplanmıştır.

Çevresel Risk Algısı Ölçeği: Bu ölçek 2006 
yılında Slimak ve Dietz tarafından geliştirilmiş, 
24 maddeden oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. 
Ölçeğin bazı düzenlemelerden sonra Türkçeye 
uyarlanması Altunoğlu ve Atav tarafından 2009 
yılında yapılmış ve bu uyarlama sırasında 5’li 
likert yerine 7’li likert kullanılmış, ayrıca orijinal 
ölçekte yer alan 21 numaralı soru çıkarılmış ve 
ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0,89 olarak he-
saplanmıştır. Ölçek Ekolojik Riskler, Kimyasal 
Atık Riski, Kaynakların Tükenmesi Riski ve 
Küresel Çevre Riskleri olmak üzere dört alt 
boyuttan oluşmaktadır. Bu araştırmada ölçek 
Altunoğlu ve Atav tarafından Türkçeye uyarlanan 
şekliyle kullanılmış ve “Aşağıda sıralanmış insan 
etkinlikleri veya çevredeki değişimler sizin için 
ne kadar önemli” sorusuna verilen yanıtlar önem-
li değil=1,  önemli değil=2, biraz önemli=3, orta 
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derecede önemli=4, önemli=5, ileri derecede 
önemli=6, çok önemli=7 şeklinde değerlendiri-
lerek çevresel risk algısı düzeyi belirlenmiştir. 
Ölçekten alınabilecek en yüksek madde toplam 
puan ortalaması 7,0, en düşük madde toplam 
puan ortalaması 1,0’dır. Ölçekten alınan puan 
ortalamasının artışı çevresel risk algısının ve 
farkındalığın yüksek olduğunu göstermektedir 
(Altunoğlu ve Atav, 2009:3; Sam vd., 2010:7;  
Slimak and Dietz, 2006:1690). Bu araştırmada 
ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0,79 olarak he-
saplanmıştır.

Araştırmanın Değişkenleri: Araştırmanın ba-
ğımlı değişkeni çevresel risk algısı düzeyidir. 
Yaş, sınıf, cinsiyet, medeni durum, aile tipi, anne 
ve babanın öğrenim durumu, ailenin yaşadığı 
bölge, en uzun süre yaşanılan yerleşim yeri, al-
gılanan gelir durumu, ailede çevreyle ilgili ko-
nuların konuşulma durumu, çevreyle ilgili konu-
ların ilgi çekme durumu, üniversiteye başlamadan 
önce, üniversitede ve ders dışında çevre eğitimi 
alma, çevre kuruluşuna üyelik ve çevre kuruluş-
larının aktivitelerine aktif katılım durumu araş-
tırmanın bağımsız değişkenleridir.

Verilerin Toplanması: Öğrencilere anketlerin 
uygulanma saati ders programlarına göre düzen-
lenmiş ve araştırmacı tarafından sınıflarda uygu-
lanmıştır. Veri toplama araçlarının uygulanması 
yaklaşık 20 dakika sürmüştür. 

Verilerin Değerlendirilmesi: Veriler Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) 15,0 
istatistik paket programında değerlendirilmiş, 
çözümlemede tanımlayıcı istatistikler, t testi, 
Mann Whitney U testi, Tek yönlü varyans ana-
lizi, Kruskall Wallis varyans analizi ve posthoc 
karşılaştırmalarda Tukey’s b testi kullanılmıştır. 
İstatistiksel testlerin anlamlılık düzeyi p<0,05 
kabul edilmiştir. 

Araştırmanın Etik Yönü: Araştırmanın plan-
lama aşamasında kurumdan resmi izin alınmıştır. 
Veri toplama aşamasında öğrencilere araştırma-
nın amacı ve kapsamı hakkında bilgi verilerek 
araştırmaya katılmayı kabul ettiklerine dair 
sözlü onamları alınmıştır. 

BULGULAR 

Araştırma grubunun yaş ortalaması 20,6±1,8 
(Min:17, Mak:30)’dir Grubun  %27,4’ünü birin-
ci sınıf öğrencileri, %74,1’ini kız öğrenciler 
oluşturmaktadır. Öğrencilerin %98,8’i bekardır, 
%83,6’sı çekirdek aile yapısına sahiptir.  Anne 
ve babası ilkokul mezunu olan öğrencilerin ora-
nı sırasıyla %51,2 ve %34,9’dur. Grubun %48,8’inin 
ailesi Marmara bölgesinde yaşamaktadır. Öğren-
cilerin %40,3’ü en uzun süre il merkezinde ya-
şadığını, %69,9’u gelirinin giderine eşit ya da 
fazla olduğunu belirtmektedir (Tablo 1). 
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Tablo 1. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Sosyodemografik Özelliklerinin  
Dağılımı (n=336)

Özellikler Sayı (n) Yüzde (%)

Yaş (Ort±SD: 20.5±1.7, Min:17-Mak:30)

    20 yaş ve altı 165 49,1

    21 yaş ve üzeri 171 50,9

Sınıf

    1.sınıf 92 27,4

    2.sınıf 84 25,0

    3.sınıf 86 25,6

    4.sınıf 74 22,0

Cinsiyet

    Kız 249 74,1

    Erkek 87 25,9

Medeni durum

    Evli 4 1,2

    Bekar 332 98,8

Aile tipi

    Çekirdek 280 83,3

    Geniş 44 13,1

    Parçalanmış 12 3,6

Annenin öğrenim durumu

    Okur-yazar değil/okur-yazar 35 10,5

    İlkokul 171 51,2

    Ortaokul 45 13,5

    Lise ve üzeri 83 24,9

Babanın öğrenim durumu

    Okur-yazar değil/okur-yazar 7 2,1

    İlkokul 117 35,0
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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 

    Ortaokul 68 20,4

    Lise ve üzeri 142 42,5

Ailenin yaşadığı bölge

    Akdeniz Bölgesi 26 7,8

    Doğu Anadolu Bölgesi 20 6,0

    Ege Bölgesi 33 9,9

    Güneydoğu Anadolu Bölgesi 22 6,6

    İç Anadolu Bölgesi 36 10,7

    Karadeniz Bölgesi 16 4,8

    Marmara Bölgesi 162 48,4

    Yurt dışı 20 6,0

En uzun süre yaşanılan yerleşim yeri

    İl merkezi 135 40,3

    İlçe merkezi 131 39,1

    Kasaba/köy 69 20,6

Algılanan gelir durumu

    Gelir gidere eşit/fazla 234 69,9

    Gelir giderden az 101 30,1

Araştırma grubunun %89,9’u ailesinde çevreyle 
ilgili konuların konuşulduğunu, %89,6’sı çevre 
konusunun ilgisini çektiğini ifade etmektedir. 
Çevre ile ilgili öğrencilerin en çok ilgisini çeken 
konular sırasıyla su kirliliği (%60,7), hava kirli-
liği (%58,6) ve atıklardan doğan kirliliktir (%55,7). 
Grubun %46,4’ü üniversiteye başlamadan önce, 
%7,7’si üniversitede, %15,0’ı ders dışında çevre 
eğitimi aldığını belirtmektedir. Öğrencilerin 
%92,3’ü çevre ile ilgili derslerin gerekli olduğu-
nu, %59,5’i yapılması gerekenleri bildiğini ancak 
bazen yaptığını, %1,8’i herhangi bir çevre kuru-

luşuna üye olduğunu ve %22,7’si çevre kuruluş-
larının çevresel aktivitelerine aktif olarak katıl-
dığını belirtmektedir. Öğrenciler tarafından en 
çok bilinen sivil toplum kuruluşu %56,8 oranla 
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve 
Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)’dır.  
Öğrenciler çevreye karşı öğrencilerin duyarlılık 
göstermeme nedenleri içerisinde ilk sırada %62,9 
oranla konu ile ilgili eğitimin olmaması ya da 
yetersizliğini göstermektedir. Öğrenciler çevre 
sorunlarına ilişkin en çok yararlanılan bilgi kay-
naklarını sırasıyla internet (%81,0), televizyon 
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(%73,2) ve gazete (%64,3) olarak belirtmektedir. 
“Türkiye’deki en önemli çevre sorunları neler-
dir?” sorusunu öğrenciler sırasıyla; atıklardan 
doğan kirlilik (%83,9), hava kirliliği (%70,8) ve 

su kirliliği (%69,6) olarak yanıtlamıştır. Öğren-
cilerin %67,0’ı gelecek için çevre ile ilgili olarak 
yüksek düzeyde kaygı duyduğunu belirtmektedir 
(Tablo 2).

Tablo 2. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Çevre Konularına İlişkin Özellikleri (n=336)

Özellikler Sayı (n) Yüzde (%)

Ailede çevreyle ilgili konuların konuşulma durumu

    Evet 302 89,9

    Hayır 34 10,1

Çevreyle ilgili konuların ilgi çekme durumu

    Evet 301 89,6

    Hayır 35 10,4

Çevre ile ilgili en çok ilgi çeken konu*

    Su kirliliği 204 60,7

    Hava kirliliği 197 58,6

    Atıklardan doğan kirlilik 187 55,7

    Ağaçlandırma 183 54,5

    Gürültü kirliliği 147 43,8

    Küresel ısınma, iklim değişikliği 144 42,9

    Doğal kaynakların korunması 134 39,9

    Görüntü kirliliği 126 37,5

    Toprak kirliliği 106 31,5

    Afetler 104 31,0

    Nükleer santraller 82 24,4

Üniversite öncesi çevre eğitimi alma

    Evet 156 46,4

    Hayır 180 53,6

Üniversitede çevre eğitimi alma

    Evet 26 7,7
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    Hayır 310 92,3

Ders dışında çevre eğitimi alma

    Evet 52 15,5

    Hayır 284 84,5

Çevre dersinin gerekli olduğunu düşünme

    Evet 310 92,3

    Hayır 26 7,7

Çevresel açıdan kişisel değerlendirme

    Yapılması gerekenleri biliyor, yapıyor 128 38,1

    Yapılması gerekenleri biliyor, bazen yapıyor 200 59,5

    Yapılması gerekenleri biliyor, ancak yapmıyor 3 0,9

    Bu konuyu bilmiyor, dikkat etmiyor 5 1,5

Çevre kuruluşuna üyelik

    Evet 6 1,8

    Hayır 330 98,2

Çevre kuruluşlarının aktivitelerine aktif katılım

    Evet 76 22,7

    Hayır 259 77,3

Çevreyle ilgili bilinen sivil toplum kuruluşları*

    TEMA Vakfı 191 56,8

    Greenpeace 26 7,7

    Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği 2 0,6

    Türkiye Çevre Koruma Vakfı 10 3,0

    Türkiye Çevre Eğitim Vakfı 16 4,8

Öğrencilerin çevreye karşı duyarlılık göstermeme nedenleri*

    Eğitimin olmaması/yetersizliği 205 62,9

    Örgüt veya kuruluş etkinliklerinin yetersizliği 155 47,5

    Yaptırım uygulanmaması 136 41,7
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Sayı (n) Yüzde (%)

Çevre sorunlarına ilişkin yararlanılan bilgi kaynakları*

    İnternet 272 81,0

    Televizyon 246 73,2

    Gazete veya dergiler 216 64,3

    Arkadaşlar 139 41,4

    Öğretmen 128 38,1

    Aile fertleri 111 33,0

    Kitaplar 63 18,8

    Çevre örgütleri/yerel yönetimler 33 9,8

Türkiye’deki en önemli çevre sorunları*

    Atıklardan doğan kirlilik 282 83,9

    Hava kirliliği 238 70,8

    Su kirliliği 234 69,6

    Çarpık kentleşme 204 60,7

    Doğal kaynakların azalması 184 54,8

    İklim değişikliği-küresel Isınma 134 39,9

    Gürültü Kirliliği 130 38,7

    Görüntü kirliliği 108 32,1

    Toprak kirliliği 104 31,0

    Nükleer santraller 91 27,1

    Afetler 66 19,6

    Erozyon 39 11,6

Gelecek için çevre ile ilgili kaygı düzeyi

    Yüksek 225 67,0

    Orta 96 28,6

    Düşük 15 4,5

*Birden çok seçenek işaretlenmiştir. Öğrencilerin Çevresel Risk Algısı Ölçeği toplam 
puan ortalaması 4,9±0,9’dur. Ekolojik Riskler, 
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Kimyasal Atık Riski, Küresel Çevre Riskleri, 
Kaynakların Tükenme Riski alt boyut puan or-

talamalarının dağılımı sırasıyla 5,1±1,0, 5,2±0,9, 
5,0±0,9, 4,3±1,3’tür (Tablo 3).

Tablo 3. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Çevresel Risk Algısı Ölçeği Alt Boyut ve Toplam 
Puan Ortalamaları

Ölçeğin Alt Boyutları `X ±SD Ölçeğin
Min – Mak Değeri

Öğrencilerin Aldığı
Min – Mak 

Değerler

    Ekolojik Riskler 5,1±1,0 1,0–7,0 1,6-6,4

    Kimyasal Atık Riski 5,2±0,9 1,0–7,0 1,5-6,2

    Küresel Çevre Riskleri 5,0±0,9 1,0–7,0 2,4-6,4

    Kaynakların Tükenme Riski 4,3±1,3 1,0–7,0 1,5-6,5

Toplam 4,9±0,9 1,0–7,0 1,6–6,4

Tek değişkenli analizlerde dördüncü sınıf öğren-
cilerinde, kız öğrencilerde, annesi lise ve üzerin-
de öğrenim düzeyine sahip olanlarda, ailesi Ege 
Bölgesinde yaşayanlarda, en uzun süre ilçe 
merkezinde yaşadığını belirtenlerde, geliri gide-

rine eşit ya da fazla olanlarda Çevresel Risk 
Algısı Ölçeği toplam puan ortalaması belirtilen 
özelliklerin diğer kategorilerine göre istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p<0,05, Tab-
lo 4).

Tablo 4. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Çevresel Risk 
Algısı Ölçeği Toplam Puan Ortalamaları (n=336)

Özellikler Sayı (n) `X ±SD Test 
değeri p

Yaş2

    20 yaş ve altı 165 4,9±0,9
0,98 0,329

    21 yaş ve üzeri 171 5,0±1,0

Sınıf1

    1.sınıf 92 4,3±1,3

29,56 <0,001
    2.sınıf 84 5,2±0,7

    3.sınıf 86 5,2±0,6

    4.sınıf 74 5,3±0,7
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Cinsiyet2

    Kız 249 5,2±0,8
5,88 <0,001

    Erkek 87 4,4±1,2

Medeni durum3

    Evli 4 5,4±0,5
0,89 0,372

    Bekar  332 4,9±0,9

Aile tipi4

    Çekirdek 280 5,0±0,9

16,85 0,181    Geniş 44 4,5±1,1

    Parçalanmış 12 5,5±0,6

Annenin öğrenim durumu1

    Okur-yazar değil/okur-yazar 35 5,2±0,8

4,24 0,006
    İlkokul 171 4,9±1,0

    Ortaokul 45 5,3±0,5

    Lise ve üzeri 83 4,8±0,9

Babanın öğrenim durumu4

    Okur-yazar değil/okur-yazar 7 4,9±1,0

1,16 0,186
    İlkokul 117 4,9±1,2

    Ortaokul 68 5,2±0,7

    Lise ve üzeri 142 4,9±0.8

Ailenin yaşadığı bölge4

    Akdeniz Bölgesi 26 5,1±0,6

41,57 <0,001

    Doğu Anadolu Bölgesi 20 5,0±0,6

    Ege Bölgesi 33 5,3±0,6

    Güneydoğu Anadolu Bölgesi 22 4,6±0,8

    İç Anadolu Bölgesi 36 4,5±1,5

    Karadeniz Bölgesi 16 5,2±0,6

    Marmara Bölgesi 162 5,1±0,9

    Yurt dışı 20 3,8±1,2
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En uzun süre yaşanılan yerleşim yeri1

    İl merkezi 135 4,9±1,1

4,45 0,012    İlçe merkezi 131 5,2±0,7

    Kasaba/köy 69 4,8±1,0

Algılanan gelir durumu2

    Gelir gidere eşit/fazla 234 5,2±0,6
7,60 <0,001

    Gelir giderden az 101 4,4±1,3

1 Tek yönlü varyans analizi, 2 t testi, 3 Mann 
Whitney U testi, 4 Kruskall Wallis varyans ana-
lizi.

Tablo 5’te hemşirelik bölümü öğrencilerinin 
çevre konularına ilişkin özelliklerine göre çev-
resel risk algısı ölçeği toplam puan ortalamaları 

yer almaktadır. Ailesinde çevreyle ilgili konular 
konuşulanlarda, üniversiteye başlamadan önce 
ve üniversitede çevre eğitimi alanlarda Çevresel 
Risk Algısı Ölçeği puan ortalaması sözü edilen 
özelliklerin diğer kategorilerine göre istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p<0,05).
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Tablo 5. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Çevre Konularına İlişkin Özelliklerine Göre 
Çevresel Risk Algısı Ölçeği Toplam Puan Ortalamaları (n=336)

Özellikler Sayı (n) `X ±SD Test 
değeri p

Ailede çevreyle ilgili konuların konuşulma 
durumu1

    Evet 302 5,0±0,9
2,54 0,003

    Hayır 34 4,6±0,8

Çevreyle ilgili konuların ilgi çekme durumu1

    Evet 301 4,9±0,9
1,57 0,118

    Hayır 35 5,2±0,8

Üniversite öncesi çevre eğitimi alma1

    Evet 156 5,1±0,9
1,98 0,046

    Hayır 180 4,9±1,0

Üniversitede çevre eğitimi alma2

    Evet 26 3,5±1,6
8,91 <0,001

    Hayır 310 5,1±0,8

Ders dışında çevre eğitimi alma1

    Evet 52 4,8±1,2
1,21 0,304

    Hayır 284 4,9±0,9

Çevre kuruluşuna üyelik durumu2

    Evet 6 5,0±0,9
0,09 0,932

    Hayır 330 4,9±0,9

Çevre kuruluşlarının aktivitelerine aktif 
katılım1

    Evet 76 5,0±1,0
0,51 0,609

    Hayır 259 4,9±0,9

 1t testi,  2Mann Whitney U testi. TARTIŞMA

Türkiye’de gerek sağlık hizmet sunumunda 
ekibin en önemli öğelerinden biri olacak hekim-
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lerde gerekse öğretmen adaylarında çevresel 
riskler konusunda duyarlılığının belirlenmesine 
yönelik çalışmalar bulunmasına karşın, toplumu 
sağlıkla ilişkili her konuda bilinçlendirme sorum-
lulukları bulunan hemşirelerin ve hemşire aday-
larının çevresel risklere karşı duyarlılığının belir-
lenmesine yönelik yürütülen çalışmalar oldukça 
sınırlı sayıdadır (Altıparmak, 2012:905).

Hemşirelik bölümü öğrencilerinde çevresel risk 
algısı düzeyinin ve ilişkili etmenlerin belirlenme-
si amaçlanan bu araştırmada çevresel risklerin 
hemşirelik bölümü öğrencileri tarafından nasıl 
algılandığı değerlendirilmiştir. Bu araştırmada 
hemşirelik bölümü öğrencilerinin Çevresel Risk 
Algısı Ölçeği toplam puan ortalamasının orta 
düzeyin üzerinde olduğu, öğrencilerin ölçek mad-
de toplam puanına göre çevresel riskleri önemli 
olarak algıladığı saptanmıştır. En yüksek puan 
ortalamasına sahip alt boyutların ise sırasıyla 
tehlikeli atık alanları, radyasyon, kalıcı organik 
bileşikler, ağır metaller, pestisitler ve kanalizas-
yona ilişkin maddelerin yer aldığı Kimyasal Atık 
Riski, ötrofikasyon, genetiği değiştirilmiş tarım 
ürünleri, istilacı türler, ormanlarda kesim, kent-
leşme ve yerleşim yeri nedeniyle doğal alanların 
bozulması, baraj yapımı, sulak alanların kaybı, iç 
suların kimyasal kirliliği gibi sorunların dile ge-
tirildiği Ekolojik Riskler, asit yağmuru, sera etki-
si, ozon tabakasının incelmesi ve petrol çıkarma 
ile ilgili maddelerin yer aldığı Küresel Çevre 
Riskleri alt boyutlarının olduğu belirlenmiştir. Bu 
çalışmada ölçek maddeleri bazında yapılan de-

ğerlendirmede en yüksek puan ortalamasına sahip 
maddelerin “tehlikeli atık alanları” ve “kanalizas-
yon” olduğu belirlenmiştir. Bu maddelerden alınan 
puanın yüksekliği Bandırma bölgesinde kanali-
zasyon sularının yarattığı deniz kirliliği gibi 
mevcut çevre sorunlarına yönelik öğrencilerin 
farkındalıklarının olduğunu düşündürmektedir 
(T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2014). 

Sam ve arkadaşları tarafından Bursa’da 424 üni-
versite öğrencisi ile yürütülen çalışmada öğren-
cilerin çevresel risk algısı puan ortalamasının orta 
düzeyin üzerinde olduğu belirtilmiştir (Sam vd., 
2010:8). Çalışmada elde edilen sonuçlar bu ça-
lışmanın bulguları ile uyumlu gibi görünse de 
aday hemşirelerin sağlıkla ilişkili olmayan diğer 
bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencile-
rine göre çevresel riskler konusunda algılarının 
daha yüksek düzeyde olması gerektiği göz önüne 
alındığında bu çalışmada belirlenen çevresel risk 
algısı düzeyinin düşük olduğu söylenebilir. 

Altunoğlu ve Atav tarafından lise öğrencileriyle 
yürütülen çalışmada öğrencilerde çevresel risk 
algısının orta düzeyin üzerinde olduğu, en yüksek 
puan ortalamasına sahip alt boyutların ise sırasıy-
la Küresel Çevre Riskleri, Kimyasal Atık Riski 
ve Ekolojik Riskler olduğu bildirilmiştir (Altu-
noğlu ve Atav, 2009:6). Bu çalışmada saptanan 
çevresel risk algısı düzeyinin lise öğrencileri ile 
yürütülen çalışmaya benzer olduğu söylenebilir. 
Söz edilen çalışmada bu çalışmadan farklı olarak 
en yüksek puan ortalamasına sahip alt boyutun 
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Küresel Çevre Riskleri olması lisede asit yağmu-
ru, sera etkisi, ozon tabakasının incelmesi konu-
larının biyoloji dersi müfredat programı içerisin-
de işlenmesi ile açıklanabilir. 

Dördüncü sınıf öğrencilerinde, kız öğrencilerde, 
annesinin öğrenim düzeyini lise ve üzeri olarak 
belirtenlerde, ailesi Ege bölgesinde yaşayanlarda, 
en uzun süre ilçe merkezinde yaşadığını ve geli-
rinin giderine eşit ya da fazla olduğunu belirten-
lerde Çevresel Risk Algısı Ölçeği toplam puan 
ortalamasının yüksek olduğu belirlenmiştir. Ben-
zer şekilde ailesinde çevreyle ilgili konular konu-
şulanlarda, üniversiteye başlamadan ve üniversi-
tede çevre eğitimi alanlarda Çevresel Risk Algısı 
Ölçeği toplam puan ortalamasının yüksek olduğu 
saptanmıştır.  Araştırmada dördüncü sınıf öğren-
cilerinde çevresel risk algısı ölçeği toplam puan 
ortalamasının diğer sınıflarda öğrenim görenlere 
kıyasla yüksek olması bu öğrencilerin diğer sınıf-
larda öğrenim görenlere göre daha ileri yaş gru-
bunda olmasıyla açıklanabilir. Literatürde yer alan 
çalışmalarda da yaş arttıkça çevresel duyarlılığın 
arttığı belirtilmektedir (Özdemir vd., 2004:119; 
Özmen vd., 2005:336;  Ek vd., 2009:129; Şenyurt 
vd., 2011:11). 

Literatürde yer alan çalışmaların birçoğunda 
farklı ölçeklerle çevresel tutum ve duyarlılık 
değerlendirilmiş ve kızlarda çevreye  karşı tutum 
ve duyarlılığın erkeklere göre yüksek olduğu 
belirtilmiştir (Özdemir vd., 2004:119; Sam vd., 
2010:8; Özmen vd., 2005:336;  Ek vd., 2009:129; 

Şenyurt vd., 2011:11; Şama, 2003:104; Kaya vd., 
2009:46;  Tuncer et al., 2009:430). Literatürde 
yer alan çalışmalarla uyumlu olarak bu çalışmada 
da kız öğrencilerde Çevresel Risk Algısı Ölçeği 
toplam puan ortalamasının erkeklere kıyasla 
yüksek olduğu belirlenmiştir. Kız öğrencilerin 
gelecek nesilleri yetiştirecek anne adayları olduğu 
düşünüldüğünde bu sonuç olumlu olarak değer-
lendirilebilir. 

Araştırmada annesi lise ve üzeri öğrenim düze-
yine sahip olanlarda çevresel risk algısı ölçeği 
toplam puan ortalamasının yüksek olduğu sap-
tanmıştır.  Bu durum çevre eğitiminin aile orta-
mında başladığı noktasından hareketle annenin 
öğrenim durumundaki artışa bağlı olarak yetişen 
çocukların da çevresel risklere karşı daha duyar-
lı olması ile açıklanabilir. Yapılan çalışmalarda da 
annenin öğrenim düzeyi arttıkça çevresel risk 
algısı toplam puan ortalamasının arttığı bildiril-
miştir. Elde edilen bu bulgu literatürde yer alan 
çalışmaların bulgularını destekler niteliktedir (Sam 
vd., 2010:10; Pe’er et al., 2007:51; Özmen vd., 
2005:339).

Çalışmada ailesi Ege Bölgesinde yaşayanlarda 
Çevresel Risk Algısı Ölçeği toplam puan ortala-
masının yüksek olduğu saptanmıştır. Ailesi Ege 
Bölgesinde yaşayanlar lehine olan bu bulgu üni-
versite öncesinde çevre eğitimi alanların büyük 
çoğunluğunun ailesinin Ege Bölgesinde yaşama-
sından kaynaklanmış olabilir. En uzun süre ilçe 
merkezinde yaşadığını belirtenlerde Çevresel Risk 
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Algısı Ölçeği toplam puan ortalamasının yüksek 
olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu en uzun süre ilçe 
merkezinde yaşayanların yaklaşık %40’ının an-
nesinin lise ve üzeri öğrenim düzeyine sahip ol-
ması ile ya da ilçe merkezinde yerel yönetimlerin 
yürüttüğü çevresel etkinliklerin yerleşim yerinin 
küçük olması ile paralel olarak toplumda daha 
fazla farkındalık uyandırmış olması ile açıklana-
bilir. Yürütülen çalışmalarda kişilerin yaşadıkları 
yerleşim yerine göre risk algılarının farklı olduğu, 
teknolojiyle ilgili kaygılar olmakla birlikte kont-
rol ve gücü elinde bulundurmanın insanlarda 
psikososyal etkileri azalttığı belirtilmektedir 
(Wakefield and Susan, 2000:1153). 

Araştırmada gelirinin giderini karşıladığını belir-
ten öğrencilerde Çevresel Risk Algısı Ölçeği 
toplam puan ortalamasının yüksek olduğu belir-
lenmiştir. Bu bulgu literatürde yer alan çalışma-
larla uyumludur (Özmen vd., 2005:341; Pe’er et 
al., 2007:281; Şama, 2003:106). 

Bu araştırmada ailesinde çevreyle ilgili konular 
konuşulanlarda, üniversiteye başlamadan ve üni-
versitede çevre eğitimi alanlarda Çevresel Risk 
Algısı Ölçeği toplam puan ortalamasının yüksek 
olduğu saptanmıştır. Aile sorumluluk bilincinin 
ve çevre duyarlılığının kazanılabileceği, sosyal-
leşme sürecinin başladığı en temel ortamlardan 
biridir. Bu nedenle çevreyle ilgili konuların ko-
nuşulduğu, tartışıldığı aile ortamlarında yetişen 
gençlerin çevreye karşı duyarlı olması kaçınıl-
mazdır (Erkal vd., 2011:151; Özmen vd., 2005:339).  

Literatürde farklı ölçeklerin kullanıldığı çalışma-
larda çevre eğitimi alanlarda çevresel tutum puan 
ortalamalarının yüksek olduğu belirtilmiştir (Şama, 
2003:104; Özmen vd., 2005:340;  Ek vd., 2009:129; 
Şenyurt vd., 2011:11; Özden, 2008:51; Tuncer 
vd., 2009:435). Bu araştırmada da üniversiteye 
başlamadan ve üniversitede çevre eğitimi alan-
larda Çevresel Risk Algısı Ölçeği toplam puan 
ortalamasının yüksek olduğu saptanmıştır. Araş-
tırmada elde edilen bu bulgu literatürde yer alan 
çalışmaların bulgularını destekler niteliktedir. 

SONUÇ 

Araştırmada hemşirelik öğrencilerinin Çevresel 
Risk Algısı Ölçeği toplam puan ortalamasının orta 
düzeyin üzerinde olduğu, öğrencilerin ölçek mad-
de toplam puanına göre çevresel riskleri önemli 
olarak algıladığı saptanmıştır. Araştırmada sınıf, 
cinsiyet, annenin öğrenim durumu, ailenin yaşa-
dığı bölge, yaşanılan yerleşim yeri, algılanan 
gelir durumu, ailede çevre ile ilgili konuların 
konuşulma ve çevre eğitimi almış olma durumu-
nun çevresel risk algısı düzeyi ile ilişkili olduğu 
saptanmıştır. Bu doğrultuda çevresel risklerin 
algılanmasını etkileyen değiştirilebilir etmenin 
çevre eğitimi olduğu göz önüne alınmalı ve ge-
lecekte çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmet 
sunumunda görev alacak hemşirelerin lisans 
eğitimi müfredat programlarına çevre sağlığına 
ilişkin dersler eklenmelidir. 
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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: It is important to raise environmentally conscious generations who 
correctly perceive environmental risks and hazards arising from the environmental problems. Seve-
ral studies have reported that a lot of environment-related problems are due to low interesting, 
knowledge of and attitudes towards environmental issues or due to the low or inaccurate risk per-
ceptions of the environment and that environmental risk perception is also effective in creating 
responsive attitudes towards the environment. Due to their educational role, nurses who are the in-
tegral part of the community and are responsible to ensure and maintain a safe environment, and to 
raise people’s awareness of environmental factors posing disease risks are, in general, expected to 
perceive environmental risks different from and more comprehensively than the society. Determining 
environmental risks-related perceptions of nursing students who are nursing professionals of the 
future and the factors affecting their perceptions will demonstrate the need for environmental edu-
cation policies and will provide guidance on the attempts to plan these policies. It will also improve 
the quality of environmental risks-related preventive health care services provided by nurses who 
are to work in primary health care in the future for the community. Aim: The aim of the study was 
to determine environmental risk perception level of nursing students and factors affecting their per-
ceptions. Method: This cross-sectional study was conducted in the nursing department of a state 
university between January 05, 2015 and April 11, 2015. The population of the study comprised 360 
students attending the nursing department of a state university. No sample was selected; the entire 
study population was intended to reach. The participation rate was 93.3%. The dependent variable 
of the study is the Environmental Risk Perception level. Data were collected with the Personal In-
formation Form and Environmental Risk Perception Scale. Personal Information Form prepared by 
the researchers through the literature review consists of 25 items questioning some of the socio-de-
mographic and enviromental  characteristics of the students. Environmental Risk Perception Scale 
was developed by Slimak and Dietz in 2006 and adapted into Turkish by Altinoglu and Atav in 2009. 
The scale which consists of four subscales is a 7-point Likert-type scale. The higher the score obta-
ined from the scale is the higher the environmental risk perception is. Formal permissions were 
obtained from the institution where the study was to be conducted during its planning phase. Befo-
re the data collection phase of the study, suitable days and hours to collect data were planned con-
sidering the curriculum. Data collection tools were completed in 20 minutes by the researchers. 
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şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
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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 

During the data collection phase, the participants were informed about the purpose and context of 
the study, and their oral consents indicating that they accepted to participate in the study were obta-
ined. The data were analyzed using the SPSS 15.0 software package. The data were analyzed by 
using the descriptive statistics, t test, Mann-Whitney U test, one-way analysis of variance, Kruskal 
Wallis variance analysis and for the post hoc comparisons, Tukey’s b test. p value of <0.05 was 
considered statistically significant. Findings: The mean age of the students was 20.6±1.8 (Min:17, 
Max:30) and 74.1% of them were female. Percentages of the students in the 1th, 2th, 3th and 4th 
grades were 27.4%, 25.0%, 25.6% and 22.0%, respectively. The mean score the participants obtained 
from the Environmental Risk Perception Scale was 4.9±0.9. The mean scores the participants obta-
ined from the subscales were as follows: 5.1±1.0 from the Ecological Risks subscale, 5.2±0.9 from 
the Chemical Waste Risk subscale, 5.0±0.9 from the Global Environmental Risks subscale and 
4.3±1.3 from the Exhaustion Risk of the resources. Of the participants, those who were in the last 
year of education, who were females, whose mothers had high school or higher education, whose 
families were living in the Aegean region, whose longest place of residence was town centers, who-
se family income was equal to or higher than expenses, whose family members were concerned 
about environmental issues, and who received environmental education before and during university 
education achieved statistically significantly higher mean scores than others groups (p<0.05). Results 
and Conclusions: The item-total scores obtained by the participants in the present study demons-
trated that the participants perceived environmental risks as important, and that the level of the en-
vironmental risk perception was associated with age, gender, mother’s education level, place of re-
sidence, income level, family’s concern for environmental issues and having environmental educa-
tion. In line with these findings, it should be taken into consideration that the modifiable factor af-
fecting perception of environmental risks is the environmental education and thus courses on envi-
ronmental health should be added to the curriculums of undergraduate nursing education. 
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ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ ALAN 
ÖĞRENCİLERİN PEDİATRİ KLİNİK UYGULAMA BECERİSİ, KAYGI 

DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER1

 THE PEDIATRIC CLINICAL PRACTICE SKILLS AND ANXIETY 
LEVELS OF THE STUDENTS WHO TAKE PEDIATRICS NURSING 

COURSE, AND RELATED FACTORS

Ayşe Sonay TÜRKMEN1, Fatma TAŞ ARSLAN2, Sevil ÖZKAN2, Raziye ÇELEN2,  
Deniz ALTIPARMAK2

1 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Karaman / Türkiye
2 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Konya / Türkiye

Öz: Amaç: Bu araştırmanın amacı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği dersi alan öğrencilerin pediatri klinik uygulama be-
cerisi, kaygı düzeyleri ve ilişkili faktörleri belirlemektir. Yöntem: 
Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırma, 2013-2014 öğretim 
yılında bir üniversitenin Hemşirelik Bölümünde, Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Hemşireliği dersi alan 115 öğrenci ile yürütülmüş-
tür. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu ve 
“Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği” ile toplanmıştır.  Veriler sayı, 
yüzde, ortalama, standart sapma, t testi ve Kruskall Wallis ile 
değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21,6±1,5 
ve %80,9’u kızdır. Öğrencilerin durumluk kaygı puan ortalama-
sının 43,8±10,2, sürekli kaygı puan ortalamasının 46,6±8,2 oldu-
ğu belirlenmiştir. Öğrencilerin sosyodemografik özellikler, vital 
bulgu değerlendirme, fiziksel muayene değerlendirme ile durum-
luk ve sürekli kaygı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). Çocuğun göğüs çevre-
sini, karın çevresini ölçme ve çocuğun gazını çıkarma becerisi ile 
durumluk kaygı puan ortalaması; subkutan ilaç uygulama, intra-
dermal ilaç uygulama ve postural drenajda vibrasyon hareketi, 
resüsitasyon, üriner kateter takma,  kateter bakımı gibi invaziv 
bazı hemşirelik becerileri ile sürekli kaygı puan ortalamaları ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). 
Sonuç: Bu araştırmada, öğrencilerin çoğunluğunun hafif düzeyde 
durumluk ve sürekli kaygı yaşadıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin 
pediatrik uygulama becerileri konusunda çoğunlukla kendilerini 
yeterli hissettikleri ve klinikte daha az uygulanan ve gözlemlenen 
hemşirelik becerilerinde daha fazla kaygı yaşadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pediatri, Öğrenci Hemşire, Kaygı, Uygulama 
Becerileri, İlişkili Faktörler, Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği

Abstract: Aim: This study aimed to determine the pediatric cli-
nical practice skills and anxiety levels of the students who take 
Pediatrics Nursing course in addition to the related factors. Method: 
This a descriptive and cross-sectional study. The study was con-
ducted with 115 students in the Nursing Department of a univer-
sity, who took Pediatrics Nursing course in the 2013-2014 acade-
mic year. The study data were collected using a survey form, which 
was created by the researchers, and The State-Trait Anxiety 
Inventory. The data were evaluated using numbers, percentages, 
means, standard deviation, the t-test and the Kruskal-Wallis test. 
Results: The mean age of the students was 21.6±1.5. Of them, 
80.9% were females. The state anxiety mean score of the students 
was determined to be 43.8±10.2, while their trait anxiety, mean 
score was 46.6±8.2. There was no significant difference between 
the students’ sociodemographic characteristics, evaluations of 
vital signs and physical examinations and their state-trait anxiety 
mean scores (p>0.05). There was a significant difference between 
their ability to measure the chest and abdominal girth of children 
and to cause them to expel gas from their stomachs and their 
state anxiety mean scores (p<0.05). There was also a significant 
difference between the students’ invasive nursing skills including 
subcutan drug administration, ID drug administration and vibra-
tion movement in postural drainage, resuscitation, inserting urinary 
catheters and their trait anxiety mean scores (p<0.05). Conclusion: 
This study concluded that a majority of the students experienced 
state and trait anxiety at a low level. It was also determined that 
they usually felt competent about pediatric clinical practice skills, 
and more anxious when performing a nursing skill that they used 
and observed less often in the clinic.

Key Words: Pediatric, Student Nurse, Anxiety, Practice Skills, 
Related Factors, State-Trait Anxiety Inventory

(1)  Sorumlu Yazar: Raziye ÇELEN,  Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Konya/
Türkiye, rturgut42@gmail.com Geliş Tarihi / Received:14.11.2015 Kabul Tarihi/ Accepted: 27.05.2016 Makalenin 
Türü/Type of Article (Araştırma–Uygulama/ Research-Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest: Yok / 
None “Etik Kurul Raporu Var –Yes Ethics Committee “Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel 
Olmayan Klinik Araştırmaları Etik Kurulu Kararı, 26.03.2014 tarihli, 2014/40 karar sayılı”

Doi: 10.17371/UHD.2016719476

UHD ULUSLARARASI HAKEMLI HEMŞIRELIK ARAŞTIRMALARI DERGISI 

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 7 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
May / June / July / August Summer Issue: 7 Year: 2016

ID:163 K:236
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)

137

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, 
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GİRİŞ

Hemşirelik, kuramsal içeriğin, pratik beceri ile 
anlamlı bir biçimde birleşmesini gerektiren uy-
gulamalı bir meslektir. Hemşirelik eğitiminin 
temel amacı, öğrencinin hemşire olarak temel 
sorumluluğunu ve bu sorumluluğu yerine getire-
bilmek için sahip olması gerekenleri kavraması-
nı, mevcut durumu analiz etmesini sağlamaktadır. 
Hemşirelik eğitim programlarının en önemli 
yönünü teori ve hemşirelik becerilerinin enteg-
rasyonu oluşturmaktadır (Boztepe ve Terzioğlu, 
2013:57).  

Klinik uygulama, sınıf içinde öğrenilen hemşi-
relik teorilerini doğrudan uygulamaya aktarmak 
için bir fırsat sunmaktadır (Ha, 2015:733). Klinik 
uygulama sayesinde öğrenciler, profesyonel uy-
gulama için gerekli bilgi, beceri ve değerleri 
geliştirmeyi öğrenmektedir (Oermann and Lukomski, 
2001:65). Klinik uygulama alanları öğrencilere 
rol modellerini gözlemleme, sorumluluk alarak 
tek başına uygulama yapabilme, hastanın klinik 
tablosuna göre davranma, karar verme ve bir ekip 
üyesi olarak çalışabilme olanağı sağlamaktadır 
(Bayar vd., 2009:37). Bununla birlikte öğrenciler 
aldıkları teorik bilgileri nasıl uygulayacaklarını 
bilmelerine rağmen, bilgileri klinik ortamda be-
ceriye dönüştürürken korku ve anksiyete yaşa-
yabilmektedir (Tel vd., 2004:11). Klinik uygula-
ma, hemşirelik öğrencilerinde lisans eğitiminin 
en çok kaygı yaratan bölümüdür (Sharif and 
Masoumi, 2005:1). Burnard ve ark.’nın (2008:134-

45) beş ülkede hemşirelik öğrencilerinin stres 
düzeyini belirlemeye yönelik yaptıkları çalışma-
da, stresin klinik uygulamada evrensel bir sorun 
olduğunu ve klinik uygulamanın öğrencilerin 
stres düzeyini artırdığını bildirmişlerdir. Beck ve 
Srivastava’nın (1991:132) yaptığı çalışmada da 
öğrenciler, klinik uygulamayı hemşirelik eğiti-
minin en stresli boyutu olarak belirtmiştir.

Hemşirelik eğitimcileri, pediatri gibi özel alan-
larda öğrencilere yeterli klinik deneyim kazan-
dıracak uygulama alanı bulmakta zorlanmakta 
ve klinik uygulama süresi kısalmaktadır. Dolayısıyla 
kısa klinik deneyimler öğrencilerin öğrenmesini 
etkilemektedir. Sınırlı klinik deneyimi olan öğ-
rencilerin, korku ve öğrenmesini etkileyen yüksek 
kaygılarının olduğu belirtilmektedir (Butler et al., 
2009:129-30). 

Literatür incelendiğinde ülkemizde hemşirelik 
öğrencilerinin kaygı ve klinik stres düzeyini 
belirlemeye yönelik çalışmalara rastlanmış (Atay 
ve Yılmaz, 2011:32-7; Cilingir et al., 2011:486-
94; Hacıhasanoğlu vd., 2008:69-75; Erbil vd., 
2006:10-6) ancak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği dersi alan öğrencilerin pediatri klinik 
uygulama  becerisi ve kaygı düzeylerini belirle-
yen çalışmaya rastlanmamıştır. Bu doğrultuda 
araştırma ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği dersi alan öğrencilerin pediatri klinik 
uygulama becerisi, kaygı düzeyleri ve ilişkili 
faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.  
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YÖNTEM 

Araştırmanın Tipi: Araştırma tanımlayıcı ve 
kesitsel tiptedir.

Araştırmanın Yeri ve Zamanı: Araştırma, 
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Hemşirelik Bölümünde yürütülmüştür. Veriler, 
belirlenen fakültenin 2013-2014 öğretim yılında 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi 
alan öğrencilerden klinik uygulamanın son günü 
toplanmıştır.

Araştırmanın Evren ve Örneklemi: Araştırmanın 
evrenini, 2013-2014 öğretim yılında Selçuk 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik 
Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 
dersi alan üçüncü sınıf öğrencileri oluşturmuştur 
(N=120). Evrene ulaşılabilirlik dikkate alınarak 
örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırma 
grubunu toplam 115 öğrenci oluşturmuş, veri 
toplama formunu eksik teslim eden beş öğrenci 
çalışmaya alınamamış ve evrenin %95,8’ine 
ulaşılmıştır.

Veri Toplama Araçları: Veri toplama aracı 
olarak literatür doğrultusunda (Atay ve Yılmaz, 
2011:33; Savaşer vd., 2009:51-126) araştırmacı-
lar tarafından geliştirilen anket formu ve Durumluk 
ve Sürekli Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. 

Anket formunda; öğrencilerin sosyodemografik 
özelliklerini belirlemeye yönelik beş soru (yaş, 
cinsiyet, okul başarı durumu, ikamet ettiği yer, 
çalışma durumu) ve klinik uygulamalarda öğ-

rencinin karşılaşabileceği 75 adet hemşirelik 
becerisini içeren “Pediatrik uygulama becerileri” 
adı altında bir soru yer almıştır. Bu soru, çocuk 
hastada veri toplama becerisi (10 madde), fizik-
sel tanılama becerisi (7 madde), ilaç uygulama 
becerisi (17 madde), resüsitasyon becerisi (4 
madde), bazı hemşirelik uygulama becerisi (25 
madde) ve bakım becerisine (12 madde) yönelik 
maddelerden oluşmuştur. Pediatrik uygulama 
becerilerinde öğrencilerin kendilerini yeterli 
hissetme durumu üçlü likert (1=yeterli, 2=kısmen 
yeterli, 3=yetersiz) tipinde değerlendirilmiştir. 
Elde edilen anket formu alanında uzman üç 
öğretim üyesinin görüşleri alınarak, öneriler 
doğrultusunda form tekrar düzenlenmiştir. 

Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği; Spielberger 
ve arkadaşları (1970:23-49) tarafından geliştirilen 
bu ölçek dörtlü likert tipinde ve her biri 20 so-
rudan oluşan durumluk ve sürekli olmak üzere 
iki alt ölçekten oluşmaktadır. Ölçeklerde iki tip 
ifade vardır: Doğrudan ve tersine dönmüş ifade-
ler. Doğrudan ifadeler olumsuz duyguları, tersi-
ne dönmüş ifadeler olumlu duyguları dile getir-
mektedir. Ölçekteki her bir ifade 1’den 4’e kadar 
puanlandırılır. Tersine dönmüş ifadeler puanla-
nırken, 1 ağırlık değerinde olanlar 4’e,  4 ağırlık 
değerindekiler 1’e çevrilir. Doğrudan ifadelerin 
toplam puanı ile tersine ifadelerin toplam puanı 
toplanarak ölçek puanı elde edilir. Her iki ölçek-
ten ayrı ayrı elde edilebilecek en düşük puan 20, 
en yüksek puan 80’ dir. Yüksek puan yüksek 
kaygı düzeyini, düşük puan ise düşük kaygı 
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düzeyini göstermektedir. Ölçekten elde edilen 
0-40 puan kaygı yok, 41-60 puan hafif kaygı, 
61> puan şiddetli kaygı anlamına gelmektedir.

Bu ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenirlik ça-
lışması, Öner ve LeCompte (1985:1-26) tarafın-
dan yapılmıştır. Ölçeğin Türkçe uyarlamasında, 
alfa korelasyonları ile saptanan güvenirlik kat-
sayıları durumluk kaygı ölçeği için ,83-,92 ara-
sında, sürekli kaygı ölçeği için ,83-,87 arasında 
olduğu belirlendi. Araştırmamızda, ölçeğin alfa 
korelasyonları ile saptanan güvenirlik katsayıla-
rı durumluk kaygı ölçeği ve sürekli kaygı ölçeği 
için sırasıyla ,90 ve ,83 olarak bulunmuştur. 

Verilerin Analizi: Veriler, bilgisayar ortamında, 
sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, t testi ve 
Kruskall Wallis ile değerlendirilmiştir. Anlamlılık 
değeri p<0,05 olarak kabul edilmiştir.

Araştırmanın Etik Boyutu: Selçuk Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan 
Etik Kurul komitesinden etik izin, araştırmanın 
uygulanacağı fakülteden kurum izni ve öğrenci-
lerden sözlü onam alınmıştır.

BULGULAR

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 
21,6±1,5 yıl (Min=19, Max=30) olup %80,9’u 
kızdır. Öğrencilerin %40,0’ı yurtta, %31,3’ü 
ailesi, %28,7’si arkadaşları ile birlikte evde kal-
dığını belirtmiştir. Öğrencilerin %78,3’ü okul 
başarısının orta, %21,7’si iyi olduğunu ifade 
etmiştir. Öğrencilerin %91,3’ü herhangi bir işte 

çalışmadığını belirtirken %7,0’si sağlık alanı 
dışında, %1,7’si sağlık alanında hemşire olarak 
çalıştığını belirtmiştir. 

Öğrencilerin durumluk kaygı puan ortalamasının 
43,8±10,2 (Min=20, Max=72) olduğu ve %38,3’ünün 
kaygı yaşamadığı, %57,4’ünün hafif, %4,3’ünün 
şiddetli düzeyde kaygı yaşadığı belirlenmiştir. 
Sürekli kaygı puan ortalamasının 46,6±8,2 
(Min=29, Max=68) olduğu ve %21,7’sinin kay-
gı yaşamadığı, %73,0’ünün hafif, %5,2’sinin 
şiddetli düzeyde kaygı yaşadığı saptanmıştır. 
Öğrencilerin sosyodemografik özelliklerine (yaş, 
cinsiyet, ikamet ettiği yer, okul başarı durumu) 
göre durumluk ve sürekli kaygı puan ortalama-
ları incelendiğinde gruplar arasındaki farkın is-
tatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır 
(p>0,05).

Öğrencilerin çocuk hastada veri toplama beceri-
leri konusunda kendilerini yeterli hissetme du-
rumuna göre durumluk-sürekli kaygı puan orta-
lamalarının dağılımı incelendiğinde; uygun 
yöntemle göğüs ve karın çevresini ölçme durumu 
ile durumluk kaygı puan ortalamaları arasındaki 
fark istatistiksel olarak anlamlı olup (sırasıyla 
t=-2,045 p=0,043; t=-2,401 p=0,018), kendini 
kısmen yeterli hisseden öğrencilerin daha fazla 
kaygı yaşadığı belirlenmiştir (Tablo 1). 

Öğrencilerin fiziksel tanılama becerisi (vital 
bulgu ve fiziksel muayene değerlendirmesi) 
konusunda kendilerini yeterli hissetme durum-
ları incelendiğinde, öğrenciler ateş ölçebilme 
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(%80,9), solunum sayabilme (%79,1), nabız 
sayabilme (%75,7) ve kan basıncını ölçebilme 
(%71,3) de kendilerini yeterli hissederken, bu 
öğrencilerin ilgili alanlarda kendilerini yetersiz 
hissetmedikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin vital 
bulgu değerlendirme durumuna göre durumluk-
sürekli kaygı puan ortalamaları incelendiğinde 
gruplar arasındaki fark anlamsız bulunmuştur 
(p>0,05). Öğrencilerin fiziksel muayene değer-
lendirme basamaklarında kendilerini yeterli 
hissettikleri alanların genel görünüm (%64,3), 
gözler (%60,9), deri ve eklemler (%54,8), burun 
(%51,3), kulaklar (%50,4), baş ve boyun (%50,4) 
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin kendi-

ni yeterli hissettiği diğer alanlar göğüs (%40,0), 
ağız, dil ve tonsiller (%35,7), sırt, kalça ve eks-
tremiteler (%35,7), abdominal bölge (%33,0) ve 
lenf nodları (%32,2) değerlendirmesi olduğu 
saptanmıştır. Anormal solunum seslerini belirle-
me (%24,3), genital organları (%25,2) ve nöro-
lojik fonksiyonları değerlendirme (%26,1) en 
düşük oranda yeterli hissedilen alanlardır. Öğrencilerin 
fiziksel muayene değerlendirmesi konusunda 
kendini yeterli hissetme durumuna göre durum-
luk ve sürekli kaygı puan ortalamaları incelen-
diğinde gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamsız bulunmuştur (p>0,05). 
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Tablo 1. Öğrencilerin Çocuk Hastada Veri Toplama Becerileri Konusunda Kendilerini 
Yeterli Hissetme Durumuna Göre Durumluk ve Sürekli Kaygı Puan Ortalamalarının 

Dağılımı (n=115)

Beceriler n %
Durumluk Kaygı Sürekli Kaygı

Ort ± ss t p Ort ± ss t p

Çocuğu değerlendirmek için uygun 
ortam hazırlama
         Yeterli 
         Kısmen yeterli 

46
69

40,0
60,0

42,4±10,8
44,7±9,7

-1,210 0,229 46,2±9,0
46,8±7,7

-0,421 0,675

Çocuk ve aile ile tanışma
         Yeterli 
         Kısmen yeterli

69
46

60,0
40,0

44,7±10,6
42,5±9,5

1,134 0,259 46,5±8,1
46,6±8,5

-0,018 0,985

Öykü alma
         Yeterli 
         Kısmen yeterli

60
55

52,2
47,8

43,8±10,8
43,7±9,5

0,047 0,963 45,7±8,0
47,5±8,4

-1,136 0,258

Çocuğu muayeneye hazırlama
         Yeterli 
         Kısmen yeterli

47
68

40,9
59,1

44,3±10,0
43,4±10,3

0,476 0,922 46,6±8,9
46,5±7,8

0,075 0,117

Uygun yöntemle kilo ölçme 
         Yeterli 
         Kısmen yeterli

83
32

72,2
27,8

42,9±10,2
46,2±10,0

-1,568 0,120 46,1±8,5
47,8±7,5

-1,027 0,307

Uygun yöntemle boy ölçme
         Yeterli 
         Kısmen yeterli

86
29

74,8
25,2

42,9±10,2
46,3±10,1

-1,539 0,127 46,0±8,2
48,3±8,1

-1,316 0,191

Uygun yöntemle baş çevresini ve 
fontaneli ölçme
         Yeterli 
         Kısmen yeterli

80
35

30,4
69,6

43,1±10,4
45,4±9,7

-1,114 0,268 45,9±8,2
48,1±8,1

-1,334 0,185

Uygun yöntemle göğüs çevresini ölçme
         Yeterli 
         Kısmen yeterli

79
36

68,7
31,3

42,5±9,7
46,6±10,8

-2,045 0,043 46,3±8,2
47,0±8,4

-0,398 0,692

Uygun yöntemle karın çevresi ölçme
         Yeterli 
         Kısmen yeterli

79
36

68,7
31,3

42,3±9,6
47,1±10,7

-2,401 0,018 46,3±8,0
47,1±8,7

-0,471 0,639

Persentil çizelgesi değerlendirme
         Yeterli 
         Kısmen yeterli

81
34

70,4
29,6

43,4±11,0
44,7±7,8

-0,634 0,527 46,2±8,8
47,4±6,8

-0,680 0,498

Öğrencilerin çocuğa ilaç uygulama becerisi ko-
nusunda yaklaşık tamamı kendini yeterli ya da 
kısmen yeterli hissetmektedir. En çok kendileri-
ni yeterli hissettikleri uygulama çocuğun kimlik 

kontrolünü yapma (%80,9) iken, en az yeterli 
hissettikleri uygulama Intradermal (ID) ilaç uy-
gulamasını doğru yapabilmedir (%20,9) (Tablo 
2). Öğrencilerin çocuğa ilaç uygulama becerisi 
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konusunda kendini yeterli hissetme durumlarına 
göre durumluk ve sürekli kaygı puan ortalama-
ları açısından gruplar arasındaki farklılık ince-
lendiğinde; Subkutan (SC) ilaç uygulamasını 
doğru yapabilme durumu ile sürekli kaygı puan 
ortalaması arasında anlamlı fark olduğu (p=0,043 
t=-2,046)  bulunurken, uygulama konusunda 
kendini kısmen yeterli hissedenlerin puan orta-
lamasının (48,0±7,7) yeterli hissedenlere (44,9±8,5) 

göre yüksek bulunmuştur. ID ilaç uygulamasını 
doğru yapabilme durumu ile sürekli kaygı puan 
ortalaması arasında fark istatistiksel olarak an-
lamlıdır (p=0,018, KW=8,005). Yapılan ileri 
analizde, ID ilaç uygulama konusunda kendini 
yetersiz hissedenlerin kaygı puan ortalamasının 
(49,6±8,6), kendini yeterli hissedenlerden (43,8±6,8) 
anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 2. Öğrencilerin Çocuğa İlaç Uygulama Becerisi Konusunda Kendini Yeterli Hissetme 
Durumlarına Göre Dağılımı (n=115)

Beceriler Yeterli Kısmen 
yeterli

Yetersiz 

n % n % n %

Çocuğa ilaç uygulama basamakları

İlaç uygulaması için gerekli malzemeleri hazırlama 75 65,2 40 34,8 - -

İlacı uygun dozda hazırlama 70 60,9 45 39,1 - -

Çocuğun kimlik kontrolünü yapma 93 80,9 22 19,1 - -

Oral yolla ilaç uygulama 87 75,7 28 24,3 - -

Göze ilaç uygulama 68 59,1 47 40,9 - -

Kulağa ilaç uygulama 62 53,9 53 46,1 - -

Buruna ilaç uygulama 63 54,8 52 45,2 - -

Rektuma ilaç uygulama 29 25,2 44 38,3 42 36,5

Intramüsküler ilaç uygulamada doğru bölgeyi belirleme 50 43,5 65 56,5 - -

Intramüsküler ilaç uygulamada doğru giriş açısını belirleme ve 
yapabilme

51 44,3 64 55,7 - -

Subkutan ilaç uygulamasını doğru yapabilme 54 47,0 61 53,0 - -

Intradermal ilaç uygulamasını doğru yapabilme 24 20,9 48 41,7 43 37,4

Damaryolu açabilme, kan alabilme 39 33,9 42 36,5 34 29,6

Intravenöz ilaç uygulaması yapabilme 70 60,9 45 39,1 - -

Intravenöz sıvı uygulaması yapabilme, takip edebilme 
(infüzyon pompası ile)

53 46,1 62 53,9 - -

İnhaler ilaç ve oksijen uygulayabilme 63 54,8 52 45,2 - -

İnhaler ilaç uygulaması sonrası ağız ve yüz bakımı yapabilme 45 39,1 45 39,1 25 21,8

Öğrencilerin yaklaşık yarısı ve yarıdan fazlası 
“resüsitasyon basamaklarını belirleyebilme,  re-
süsitasyon sırasında uygun şekilde göğüs basısı 
yapabilme, resüsitasyonda uygun şekilde ambu 
kullanabilme, aspirasyon yapabilme ve izlem” 
alanlarında kısmen yeterli olduklarını ifade et-

miştir. Resisütasyon becerileriyle ilgili bütün 
alanlarda kendilerini yetersiz hisseden öğrenci-
lerin sürekli kaygı puan ortalamaları anlamlı 
derecede daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05) 
(Tablo 3).
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Tablo 3. Öğrencilerin Resüsitasyon Becerisi Konusunda Kendini Yeterli Hissetme 
Durumlarına Göre Durumluk ve Sürekli Kaygı Puan Ortalamalarının Dağılımı (n=115)

Beceriler
n %

Durumluk kaygı Sürekli kaygı

Ort ± ss Ort ± ss

Resüsitasyon basamaklarını belirleyebilme                   
          Yeterli
          Kısmen Yeterli
          Yetersiz

20
54
41

17,4
47,0
35,7

43,1±11,4
42,6±9,9
45,7±9,9

43,9±7,0
45,4±8,4
49,3±7,8

KW 2,657 9,009

p 0,265 0,011

Resüsitasyon sırasında uygun şekilde göğüs 
basısı yapabilme
          Kısmen yeterli
          Yetersiz

57
58

49,6
50,4

42,3±10,9
45,2±9,4

43,5±7,5
49,5±7,8

t -1,512 -4,190

p 0,133 0,000

Resüsitasyonda uygun şekilde ambu 
kullanabilme
          Kısmen yeterli
          Yetersiz

55
60

47,8
52,2

43,6±10,3
44,0±10,2

44,6±7,1
48,4±8,8

t -0,193 -2,567

p 0,847 0,012

Aspirasyon yapabilme ve izlem
          Kısmen yeterli
          Yetersiz

60
55

52,2
47,8

42,5±10,4
45,2±9,8

44,1±6,9
49,2±8,7

t -1,426 -3,530

p 0,157 0,001

Öğrencilerin bazı hemşirelik uygulama beceri-
leri konusunda kendini yeterli hissetme durum-
ları incelendiğinde; kendilerini yeterli hissettik-
leri üç uygulamanın bebeği memeye uygun şe-
kilde yerleştirme (%69,6), emzirmeyi başlatma 
ve sürdürme (%64,3) ve çocuğa doğru pozisyon 

vererek besleme (%60,0) olduğu belirlenmiştir.  
Öğrencilerin kendilerini yetersiz hissettikleri 
uygulamalar ise kalıcı/geçici üriner kateter taka-
bilme (%61,7), açılacak anatomik bölgeyi ve 
seçilecek besin içeriğini bilme (%55,7) ve ileos-
tomi ve kolostomi bakımı yapabilme ve torba-
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sını değiştirebilme, anormal durumları saptaya-
bilmedir (%54,8) (Tablo 4).

Öğrencilerin kalıcı ya da geçici üriner sistem 
katateri takabilme becerisi ile durumluk kaygı 
puan ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulun-
mazken (t=-1,286, p=0,201), sürekli kaygı puan 
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur 
(t=-2,339, p=0,021). Üriner sistem katateri taka-
bilme konusunda kendini yetersiz hisseden öğ-
rencilerin kaygı puan ortalamasının (47,9±8,9) 
kısmen yeterli hissedenlerden (44,3±6,5)  daha 
yüksek olduğu saptanmıştır.

Öğrencilerin çocuğun gazını çıkarma konusunda 
kendini yeterli hissetme durumu ile durumluk 

kaygı düzeyi arasındaki fark anlamlı bulunmuş-
tur (t=-2,350, p=0,021). Kendini yeterli hisseden 
öğrencilerin (41,6±11,1), kısmen yeterli hisse-
denlerden (46,0±8,7) daha az kaygı yaşadığı 
belirlenmiştir.

Öğrencilerin postural drenajda vibrasyon hare-
ketini uygulama becerisi ile sürekli kaygı puan 
ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur (KW=6,411, p=0,041). 
Yapılan ileri analizde, kendini kısmen yeterli 
hisseden öğrencilerin (48,1±7,1) yeterli hisse-
denlere (43,7±9,8) göre kaygı puan ortalamasının 
anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. 

Tablo 4. Öğrencilerin Bazı Hemşirelik Uygulama Becerileri Konusunda Kendini Yeterli 
Hissetme Durumlarına Göre Dağılımı (n=115)

Uygulamalar Yeterli Kısmen 
yeterli

Yetersiz

n % n % n %

Gastrik intübasyon, gavaj ve lavaj yapabilme

Çocuğa uygun pozisyonu verebilme ve uygun 
boyuttaki gastrik sondayı seçme

15 13,0 52 45,2 48 41,7

Gerekli sonda boyunu belirleyerek, sondayı oral/ 
nazal yoldan uygulama

48 41,7 67 58,3 - -

Sonda kontrolünü yapma 55 47,8 60 52,2 - -

Sondadan ilaç veya besin uygulama 66 57,4 49 42,6 - -

Sondadan lavaj yapabilme 47 40,9 68 59,1 - -

Gastrostomi ve jejunostomisi olan çocukta hemşirelik girişimleri

Açılacak anatomik bölgeyi ve seçilecek besin 
içeriğini bilme

- - 51 44,3 64 55,7
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Uygun besinleri, uygun teknik ve materyalle verme - - 56 48,7 59 51,3

Bakımını yapabilme 19 16,5 44 38,3 52 45,2

İleostomi ve kolostomisi olan çocukta hemşirelik girişimleri

İleostomi ve kolostomi arasındaki anatomik bölge 
farkını, gelecek muhtevanın özelliklerini bilme

17 14,8 38 33,0 60 52,2

İleostomi ve kolostomi bakımı yapabilme, torbasını 
değiştirebilme, anormal durumları saptayabilme

- - 52 45,2 63 54,8

Üriner sistem kateterizasyonu yapabilme

Kalıcı/geçici üriner kateteri takabilme - - 44 38,3 71 61,7

Lomber ponksiyonda (LP) hemşirelik girişimleri

Uygun pozisyonu verebilme 27 23,5 50 43,5 38 33,0

Gerekli malzemeleri hazırlayabilme 18 15,7 46 40,0 51 44,3

LP sırasında ve sonrasında hastayı izleme 27 23,5 47 40,9 41 35,7

Emzirmeyi başlatma, sürdürme, destekleme

Bebeği memeye uygun şekilde yerleştirme 80 69,6 35 30,4 - -

Emzirmeyi başlatma ve sürdürme 74 64,3 41 35,7 - -

Biberonla besleme

Biberonun akışını kontrol etme 66 57,4 49 42,6 - -

Çocuğa doğru pozisyon vererek besleme 69 60,0 46 40,0 - -

Çocuğun gazını çıkarma 57 49,6 58 50,4 - -

Postural drenaj yapabilme

Çocuğa doğru pozisyon verebilme 49 42,6 66 57,4 - -

Perküsyon hareketini doğru yapabilme 33 28,7 52 45,2 30 26,1

Tapotman hareketini doğru yapabilme 39 33,9 49 42,6 27 23,5

Vibrasyon hareketini doğru yapabilme 29 25,2 59 51,3 27 23,5

Öğrencilerin bakım becerileri konusunda en çok 
yeterli hissettikleri üç uygulamanın ağız, kulak, 
burun, göz, el, yüz ve tırnak bakımı yapabilme 
(%48,7), silme banyo verebilme (%45,2) ve baş 
banyosu verebilme (%40,0) olduğu saptanmıştır. 

Öğrencilerin kendilerini en çok yetersiz hisset-
tikleri uygulamalar ise seboreik dermatit bakımı 
(%32,2), pişik bakımı (%23,5) ve tam vücut 
banyosu (%22,6) verebilmedir (Tablo 5). Öğrencilerin 
bazı bakım becerilerine göre durumluk-sürekli 
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kaygı puan ortalamaları arasındaki fark anlamlı 
bulunmazken (p>0,05), anlamlı değişkenlerin 

durumluluk ve sürekli kaygı puan ortalamaları 
Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 5. Öğrencilerin Bakım Becerileri Konusunda Kendini Yeterli Hissetme Durumlarına 
Göre Dağılımı (n=115)

Beceriler Yeterli Kısmen 
yeterli

Yetersiz

n % n % n %

Uygun solüsyon ve materyali seçebilme 40 34,8 75 65,2 - -

Yara bakımı verebilme 41 35,7 54 47,0 20 17,4

Kateter bakımı verebilme 41 35,7 59 51,3 15 13,0

Ağız, kulak, burun, göz, el yüz ve tırnak bakımı 
yapabilme

56 48,7 44 38,3 15 13,0

Pamukçuk bakımı verebilme 42 36,5 54 47,0 19 16,5

Baş banyosu verebilme 46 40,0 44 38,3 25 21,7

Seboreik dermatit bakımı verebilme 18 15,7 60 52,2 37 32,2

Göbek bakımı verebilme 36 31,3 58 50,4 21 18,3

Tam vücut banyosu verebilme 45 39,1 44 38,3 26 22,6

Silme banyosu verebilme 52 45,2 43 37,4 20 17,4

Perine hijyenini sağlayabilme 35 30,4 55 47,8 25 21,7

Pişik bakımı verebilme 39 33,9 49 42,6 27 23,5

Yara bakımı verebilme becerisi ile öğrencilerin 
sürekli kaygı puan ortalamaları arasındaki farkın 
anlamlı olduğu (KW=12,026, p=0,002), kendini 
yeterli hissedenlerin sürekli kaygı puan ortala-
malarının (43,3±7,5) hem kısmen yeterli hisse-
denlerden (47,7±8,3) hem de yetersiz hisseden-
lerden (50,1±7,4) anlamlı düzeyde düşük olduğu 
belirlenmiştir (pyeterli-kısmen yeterli= 0,033, pyeterli-yetersiz= 
0,004). Kateter bakımı verebilme becerisi ile 
sürekli kaygı puan ortalamaları arasındaki fark 

anlamlı olup (KW=7,875 p=0,019), kendini 
yeterli hissedenlerin sürekli kaygı puan ortala-
masının (43,5±7,0) hem kısmen yeterli hisseden-
lerden (47,8±8,6) hem de yetersiz hissedenlerden 
(49,9±7,8) anlamlı düzeyde düşük olduğu bu-
lunmuştur (pyeterli-kısmen yeterli =0,019, pyeterli-yetersiz=0,019). 
Tam vücut banyosu verebilme becerisi ile öğ-
rencilerin sürekli kaygı puan ortalamaları arasın-
daki farkın anlamlı olduğu (KW=8,923, p=0,012),   
kendini yeterli hissedenlerin puan ortalamasının 
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(44,1±8,3) yetersiz hissedenlerden (49,2±6,3) 
anlamlı düzeyde düşük olduğu belirlenmiştir 
(pyeterli-yetersiz=0,003). Silme banyosu verebilme 
becerisi ile sürekli kaygı puan ortalamaları ara-
sında anlamlı fark olduğu (KW=7,619, p=0,022),  

kendini yeterli hissedenlerin puan ortalamasının 
(44,3±8,6) yetersiz hissedenlerden (49,4±6,8) 
anlamlı düzeyde düşük olduğu bulundu (pyeterli-

yetersiz=0,014) (Tablo 6).

Tablo 6. Öğrencilerin Bakım Becerileri Konusunda Kendini Yeterli Hissetme Durumlarına 
Göre Durumluk ve Sürekli Kaygı Puan Ortalamalarının Dağılımı (n=115)

n %
Durumluk kaygı Sürekli kaygı

Ort ± ss Ort ± ss

Yara Bakımı Verebilme           
          Yeterli a

          Kısmen Yeterli b

          Yetersiz c

41
54
20

35,7
47,0
17,4

43,2±10,9
43,8±10,4
44,8±8,2

43,3±7,5
47,7±8,3
50,1±7,4

KW 0,774 12,026

p 0,679 0,002 (a<b, a<c)

Katater Bakımı Verebilme 
          Yeterli a

          Kısmen yeterli b

          Yetersiz c

41
59
15

35,7
51,3
13,0

42,4±10,7
44,6±10,7
44,0±6,1

43,5±7,0
47,8±8,6
49,9±7,9

KW 1,172 7,875

p 0,556 0,019 (a<b, a<c)

Tam Vücut Banyosu Verebilme              
          Yeterli a

          Kısmen yeterli b

          Yetersiz c

45
44
26

39,1
38,3
22,6

42,7±10,4
43,6±10,9
46,0±8,5

44,1±8,3
47.48±8,6
49,2±6,3

KW 1,539 8,923

p 0,463 0,012 (a<c)

Silme Banyosu Verebilme 
          Yeterli a

          Kısmen yeterli b

          Yetersiz c

52
43
20

45,2
37,4
17,4

42,9±11,0
43,4±9,7
46,8±8,8

44,3±8,6
47,9±7,7
49,4±6,8

KW 2,103 7,619

p 0,349 0,022 (a<c)
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TARTIŞMA 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi 
alan öğrencilerin pediatri klinik uygulama bece-
risi, kaygı düzeyi ve ilişkili faktörleri belirlemek 
amacıyla yapılan araştırmada, öğrencilerin hafif 
düzeyde (Durumluk 43,8±10,2, Sürekli 46,6±8,2) 
kaygı yaşadıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin 
hafif düzeyde kaygı yaşamaları, klinik ortamda 
ilk kez çocuk hastalar ile karşılaşmaları ve bu 
özel gruba pratikte nasıl yaklaşılacağını bilme-
melerinden kaynaklanmış olabilir. Literatürde de 
benzer şekilde öğrencilerin kliniğin son günü 
kaygılarının hafif düzeyde olduğunu gösteren 
çalışmalar yer almaktadır (Karagözoğlu vd., 
2014:273; Hacıhasanoğlu vd., 2008:73; Şirin vd., 
2003:30). Bununla birlikte öğrencilerin en çok 
pediatri klinik uygulamalarında stres yaşadığını 
belirten çalışmalar da mevcuttur (Oermann, 
1998:200; Oermann and Lukomski, 2001:66). 
Pediatri klinik uygulama sırasında öğrencilerin 
çocuk bakımının aşırı bilgi ve beceri gerektirme-
si, hasta çocuğu olan aile ile iletişime geçmekte 
güçlük yaşamaları ve çocuğa zarar veren hatalı 
bir uygulama yapmaktan korkmalarından dolayı 
kaygı yaşadıkları belirtilmektedir (Oermann and 
Standfest, 1997:229). 

Bu araştırmada öğrencilerin sosyodemografik 
özelliklerinin (yaş, cinsiyet, ikamet ettiği yer, 
okul başarı durumu) durumluk-sürekli kaygı puan 
ortalamalarını etkilemediği belirlenmiştir. Benzer 
şekilde Şavk’ın (2012:29-31) “hemşirelik birin-

ci sınıf öğrencilerinin ilk klinik deneyim öncesi 
anksiyete düzeylerinin belirlenmesi” konulu 
çalışmasında da, öğrencilerin şu anda yaşadıkla-
rı yer, akademik başarı ortalaması ve sosyoeko-
nomik durumu ile durumluk-sürekli kaygı puan 
ortalamaları arasında bir fark olmadığı bulun-
muştur.

Öğrencilerin çocuk hastada veri toplama beceri-
leri konusunda uygun yöntemle göğüs ve karın 
çevresini ölçme durumu ile durumluk kaygı puan 
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı olup, kendini kısmen yeterli hisseden 
öğrencilerin daha fazla kaygı yaşadığı belirlen-
miştir. Bu durum diğer uygulama basamaklarına 
kıyasla klinikte göğüs ve karın çevresi ölçümü-
nün çok sınırlı sayıda ya da hiç uygulanmama-
sından kaynaklanmış olabilir. Uygulama ve de-
ğerlendirme alanı bulamayan öğrencinin hafif 
kaygı yaşaması beklenen bir durumdur. 

Klasik eğitim müfredatında, aktif ya da klasik 
öğretim yöntemleri kullanılarak sistemde var olan 
temel dersler verilmektedir (Şenturan ve Alpar, 
2008:24). Geleneksel-klasik eğitimde bilgi akta-
rımı söz konusu olduğundan öğrencilerin teorik 
bilgi dışındaki özellikleri yeterince gelişememek-
tedir (Toraman vd., 2013:133). Fiziksel tanılama 
becerileri konusunda öğrencilerin vital bulgula-
rı değerlendirmede yüksek oranda kendilerini 
yeterli hissettikleri belirlenmiştir. Ancak kendi-
lerini en düşük oranda yeterli hissettikleri fizik-
sel muayene basamakları arasında; anormal so-
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lunum seslerini belirleme, genital organları ve 
nörolojik fonksiyonları değerlendirme olduğu 
bulunmuştur. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği dersinde öğrencilere simülasyon 
uygulaması yaptırma imkanı olmadığından ve 
klinik uygulama sürelerinin kısa olmasından 
dolayı bu üç mesleki becerinin yeterince geliş-
memiş olabileceği düşünülmektedir.

Oermann ve Lukomski’nin (2001:71) yaptığı 
çalışmada, ilaç hatası yapma korkusu öğrenciler 
tarafından güçlü bir stresör olarak tanımlanmış-
tır.  İlaç uygulama becerisi konusunda araştırma-
ya katılan öğrencilerin tamamına yakını kendini 
yeterli ya da kısmen yeterli hissettiğini belirtmiş-
tir. Ayrıca öğrencilerin SC ve ID ilaç uygulama 
konusunda hafif düzeyde sürekli kaygı yaşadık-
ları belirlenmiştir. Öğrencilerin klinik uygulama-
da primer sorumluluk almaması ve çoğu ilaç 
uygulamasını çocuğa uygulamadan ziyade hem-
şireyi gözlemleyerek kazanması öğrencilerin ilaç 
uygulamalarında kendini kısmen de olsa yeterli 
hissettirmiş olabilir. SC ve ID ilaç uygulamasının 
pediatri kliniklerinde daha az uygulanması ve 
öğrencinin gözlemleme olanağı bile bulamama-
sı kaygı düzeyini arttırmış olabilir. 

Araştırmada, resüsitasyon sırasında uygun şekil-
de göğüs basısı yapabilme, resüsitasyon sırasın-
da uygun şekilde ambu kullanabilme becerisi, 
aspirasyon yapabilme ve izlem konularında 
kendini yetersiz hisseden öğrencilerin sürekli 
kaygı puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuştur. Yaşamı tehdit eden durumlara 
yönelik hizmet sunumunda stres düzeyinin yük-
sek olması beklenen bir durumdur. Ayrıca kli-
nikte bu alana özgü uygulamayı görme ve uy-
gulama olasılığı düşük olabileceğinden öğrenci-
lerin kaygılarının yükseldiği düşünülmektedir.

Öğrencilerin bazı hemşirelik uygulamalarına 
yönelik kendini yeterli hissetme durumlarına 
göre; üriner kateter takma konusunda kendini 
yetersiz hisseden öğrencilerin sürekli kaygı puan 
ortalamaları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuş-
tur. Öğrencilerin çoğu, klinik uygulamasını genel 
pediatri ünitelerinde yaparken çok azı çocuk acil 
ya da çocuk yoğun bakım ünitelerinde yapmak-
tadır. Bu durumdan dolayı öğrenciler derste 
üriner kateter takma konusunda öğrendikleri 
kuramsal bilgiyi uygulamaya aktaramamaları ve 
gözlemleyemediklerinden dolayı kaygı yaşadık-
ları düşünülmektedir. Çocuğun gazını çıkarabil-
me becerisi konusunda kendini kısmen yeterli 
hisseden öğrencilerin hafif kaygı yaşadığı belir-
lenmiştir. Bu durum öğrencilerin daha önce bir 
bebek ya da çocuğun bakımına aktif olarak ka-
tılmamış olmalarından kaynaklanabilir. 

Postural drenaj basamaklarından olan vibrasyon 
hareketini uygulama konusunda öğrencilerin 
hafif kaygı yaşadığı saptanmıştır. Bu durum, 
pediatri klinik uygulamalarında postural drenaj 
basamaklarının etkin bir şekilde uygulanmadığı-
nı düşündürmüştür. Uygulamalarda, klinik hem-
şirelerin çoğunlukla tapotman hareketini yaptığı 
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gözlenmiştir. Klinik uygulamalarda vibrasyon 
hareketinin gerektiği şekilde uygulanmaması, 
öğrencinin teorik bilgisini kliniğe aktaramaması, 
teori ve uygulama arasında farklılıkların olması, 
uygulamanın nasıl doğru yapılacağı konusunda 
kaygı yaratmış olabilir.

Öğrenciler bakım becerileri konusunda kendile-
rini en çok yeterli hissettikleri alanların ağız, 
kulak, burun, göz, el yüz ve tırnak bakımı yapa-
bilme, silme banyo verebilme ve baş banyosu 
verebilme olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin bu 
üç uygulama alanı ile daha önce yetişkin hasta-
larla yapılan klinik uygulamalarda karşılaşmış 
olmaları ve bu becerilere yönelik bakım basa-
maklarının farklılık göstermediğini düşünmele-
rinden kaynaklanabilir. Öğrencilerin yara bakımı, 
kateter bakımı, tam vücut ve silme banyosu 
verebilme konularında hafif düzeyde sürekli 
kaygı yaşadıkları saptanmıştır. Öğrencilerin kli-
nik uygulama ile ilgili bu endişeleri, sahip ol-
dukları teorik bilgiyi beceriye dönüştürmede 
kendilerini yetersiz hissetmelerinden kaynakla-
nabilir.

SONUÇ

Bu araştırmada, öğrencilerin yarıdan fazlasının 
hafif düzeyde durumluk ya da sürekli kaygı 
yaşadığı; hem derste hem de klinikte daha az 
uyguladığı hemşirelik becerilerinde daha fazla 
kaygı yaşadığı belirlenmiştir. Göğüs ve karın 
çevresi ölçme ile çocuğun gazını çıkarma konu-
larında durumluk kaygı puanlarının; SC ve ID 

ilaç uygulama, resüsitasyon, üriner kateter takma,  
kateter bakımı gibi invaziv girişimlerde sürekli 
kaygı puanlarının daha yüksek olduğu saptan-
mıştır. Ayrıca bebeğe silme ve tam vücut banyo-
su verme konusu da öğrencilerde sürekli kaygı-
ya neden olmaktadır. 

Öğrencilerin invaziv girişimlerde yaşadığı sürek-
li kaygı dikkate alındığında özellikle bu alanlar-
da simülasyon eğitimine ihtiyaç olduğu düşünül-
mektedir. Simülasyon beceri eğitimlerinin sınıf 
içi etkileşimi ve klinik performansı artırdığı bi-
linmektedir. Bu nedenle hemşirelik gibi uygula-
malı bilimlerde teori ile pratik arasındaki açığı 
kapatabilmek için derslerde simülasyon maket-
lerinin kullanılması ve üniversitelere simülasyon 
laboratuarlarının kurulması önerilmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Nursing is an applied profession, which requires a combination of 
conceptual content and practical skills. The integration of theory and nursing skills constitutes the 
most important aspect of nursing education programs (Boztepe and Terzioglu, 2013:57). In this 
respect, clinical practice is crucial. Nurse educators have difficulties finding practice areas that will 
give students adequate clinical experience in special fields such as pediatrics, and the clinical prac-
tice period becomes shorter. Short clinical experiences affect students’ learning. Students who have 
limited clinical experience also have high level of anxiety, which causes fear and affects their learning 
(Butler et al., 2009:129-30). The clinical practice is the part of students’ undergraduate education 
arousing anxiety most (Sharif and Masoumi, 2005:1). The clinical practice skills of students, their 
anxiety levels and factors that affect them should be determined. These evaluations can guide nursing 
educators and can help solve problems in clinical practice. Aim: The aim of this study is to deter-
mine the pediatric clinical practice skills and anxiety levels of the students who take Pediatrics Nursing 
course in addition to the related factors. Method: The study was conducted as a descriptive and 
cross-sectional research. It was conducted with 115 students taking the course, Pediatrics Nursing, 
in the department of nursing at a university in the province of Konya in the 2013-2014 academic 
year. A questionnaire prepared by the researchers and the State-Trait Anxiety Inventory were used 
as data collection tools. The questionnaire includes five questions to determine the students’ socio-
demographic characteristics (age, gender, academic achievement, residence, working status) and a 
question about 75 clinical practice skills in nursing. Items about the skill of data collection from child 
patients (10 items), physical diagnosis (7 items), drug administration (17 items), resuscitation (4 
items), specific nursing practices (25 items) and care (12 items) were included in this question. The 
State-Trait Anxiety Inventory is a four point Likert type scale with state and trait sub-scales, both of 
which have 20 questions. The data were assessed using numbers, percentages, means, standard de-
viations, the t-test and the Kruskal-Wallis test on a computer. The significance value was accepted 
to be p<0.05. Findings: The mean age of the students was 21.6±1.5, and 80.9% of them were women. 
Of the students, 40.0% reside in dormitory and 91.3% do not work. The academic achievement of 
78.3% is at a medium level. Their state anxiety mean score was determined to be 43.8±10.2, while 
their trait anxiety mean score was 46.6±8.2. The difference between the state and trait anxiety mean 
scores of students by their sociodemographic characteristics (age, gender, residence, academic achi-
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evement) was determined not to be statistically significant (p>0.05). When the distribution of their 
state and trait anxiety mean scores were examined depending on their perception of self-sufficiency 
in collecting data from child patients, the difference between measuring children’s chest and abdo-
minal girth using appropriate methods and the state anxiety mean scores was found to be statistically 
significant (t=-2.045, p=0.043, t=-2.401 and p=0.018, respectively). While performing an identity 
check on children for drug administration was the practice about which the students felt most com-
petent (80.9%), the practice about which they felt least competent was correct Intradermal (ID) drug 
administration (20.9%). A significant difference was determined between the correct practice of 
subcutan (SC) and ID drug administration and the trait anxiety mean score (p=0.043, t=-2.046, 
p=0.018 and KW=8.005, respectively). Regarding students’ “being able to determine the resuscita-
tion stages, to perform chest pressure properly, to use an ambu bag properly during resuscitation, to 
perform aspiration and checkup,” the difference between their trait anxiety mean scores was found 
to be significant (p=0.011, KW=9.009, p=0.000 t=-4.190, p=0.012, t=-2.567, p=0.001 and t=-3.530, 
respectively). A significant difference was found between the students’ skill at inserting permanent 
or temporary urinary system catheters and their state anxiety mean scores (t=-2.339, p=0.021). The 
difference between the status of self-competence for causing children to expel gas from their stomachs 
and their state anxiety level was found to be significant (t=-2.350, p=0.021). The difference between 
the students’ skill of vibration movement in postural drainage and their trait anxiety mean score was 
found to be statistically significant (KW=6.411, p=0.041). The difference between the students’ skills 
in wound care, inserting catheters, giving full baths or wiping baths and their trait anxiety mean 
scores was found to be statistically significant (KW=12.026, p=0.002, KW=7.875, p=0.019, KW=8.923, 
p=0.012, KW=7.619 and p=0.022, respectively). Conclusion: More than half of the students expe-
rienced state or trait anxiety at a low level. They felt competent in pediatric clinical practice skills. 
It was determined that their state anxiety mean scores were higher when measuring the chest and 
abdominal girth of children and causing children to expel gas from their stomachs, while their trait 
anxiety mean scores were higher for invasive practices such as SC and ID drug administration, re-
suscitation, inserting urinary catheters, caring for catheters and cleaning babies and giving them a 
full bath. Simulation skill education is known to increase classroom interaction and clinical perfor-
mance. Therefore, using simulation models in courses and establishing simulation laboratories are 
recommended to narrow the gap between theory and practice in applied sciences such as nursing.
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TÜBERKÜLOZ HASTALARINDA  İÇSELLEŞTİRİLMİŞ 
DAMGALAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ1

EVALUATION INTERNALIZED STIGMA OF TUBERCULOSIS 
PATIENTS  
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2 Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği ABD, Manisa/Türkiye

Öz:Amaç: Bu çalışmada tüberküloz hastalarında içselleştirilmiş 
damgalama düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Ta-
nımlayıcı-kesitsel tipte olan araştırmanın evrenini Manisa Merkez 
Verem Savaş Dispanseri’ne kayıtlı, 2007-2012’de tedavi görmüş/
görmekte olan Manisa merkezde ikamet eden kesin tüberküloz 
tanısı almış hastalar oluşturmuştur (n=202).  Araştırmanın örnek-
lemini ise dahil olma kriterlerini karşılayan 83 hasta oluşturmuştur 
ve araştırmaya katılım oranı %84,3’tür (n=70). Araştırma verileri 
Mart-Ağustos 2012 tarihleri arasında yüz yüze görüşme tekniği 
ile Tüberkülozlu Hastalarda Stigma Ölçeği (Cronbach alfa katsa-
yısı=0,79) ve sosyo-demografik bilgi formu kullanılarak toplan-
mıştır. Veriler SPSS 15.0 for Windows programında frekans, 
yüzde, ortalama, t testi, Pearson korelasyon ve Mann Whitney U 
testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Katılımcıların 
yaş ortalaması 47,1±14,4 yıl; %65,7’si erkek; %51,4’ü ilkokul 
mezunu; %72,9’u evli ve %85,7’sinin sosyal güvencesi bulun-
maktadır. Hastaların %82,9’unun tedavileri tamamlanmış ve 
%94,3’ünün ailesinde başka tüberküloz hastası bulunmamaktadır. 
Hastaların %37,1’i tüberküloz olduğunu kimseye söylemediğini 
ifade etmiştir. Çalışma sonuçları tüberkülozlu hastaların damga-
lama ile karşı karşıya kaldığını, ölçekten aldıkları puanın orta 
düzeyde (ort:70,0 puan) olduğunu göstermektedir. Yapılan  çalış-
mada hastalığı söyleme durumu ve  cinsiyet ile damgalama ara-
sında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışmada 
tüberkülozlu hastaların orta düzeyde damgalama yaşadıkları be-
lirlenmiştir. Bununla birlikte erkek hastalarda ve hastalığını söy-
lemeyenlerde damgalama düzeyi anlamlı olarak daha yüksek 
bulunmuştur. Tüberkülozlu hastalarda damgalamanın azaltılması 
için toplumun bilinç düzeyinin yükseltilmesi önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, Hasta, Damgalama

Abstract:Aim: This study aimed to determine internalized stigma 
of tuberculosis (TB) patients. Method: The universe of research 
which is the descriptive-cross sectional has established a definite 
diagnosis of tuberculosis patients (n=202), registered at the Ma-
nisa Central Tuberculosis Dispensary, between 2007-2012, treated 
or being treated in Manisa central. The sample of the study con-
sisted of 83 patients that meet the criteria for participating and 
survey participation rate was 84,3% (n=70). The research data 
were collected using Tuberculosis Patients Stigma Scale (Cronbach’s 
alpha=0.79) and sociodemographic information form with a face 
to face interview technique between March and August 2012. Data 
was assessed using frequency, percentage, mean, t test, Pearson’s 
correlation and Mann Whitney U test in SPSS 15.0 for Windows 
program. Results: The average age of the participants 47.1 ± 14.4; 
65.7% were men; 51.4% of them were primary school graduates; 
72.9% were married and 85.7% had social security. Overall, 82.9% 
of patients completed their treatment and 94.3% had no other 
tuberculosis patient in the family. Of the TB patients, 37.1% stated 
that they did not mention their illnesses to other people. The results 
shows that TB patients faced the stigma of tuberculosis, the inter-
mediate scores were obtained from the scale (mean score 70.0). 
The study showed that a significant relationship was detected 
between stigma and mentioning the disease status and sex. Conc-
lusion: In this study, it was found that the tuberculosis patients 
had moderate stigma. In addition, stigma levels was found signi-
ficantly higher in men and patients who did not mention disease. 
Raising the awareness of society to reduce stigma in patients with 
tuberculosis might be suggested.

Key Words: Tuberculosis, Patients, Stigma
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GİRİŞ

Dünyada ve ülkemizde tüberküloz insidans hızı 
yıllar içinde düşüş göstermeye başlamış olması-
na rağmen hala önemli bir sorun olarak günde-
mini korumaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
2010 yılında 8,8 milyon tüberkülozlu hasta ol-
duğunu ve 1,1 milyon tüberkülozlu kişinin tü-
berkülozdan dolayı öldüğünü rapor etmiştir. 
Tüberküloz tedavi edilebilir bir hastalık olmasına 
karşın hala önemli bir halk sağlığı sorunudur 
(WHO, 2011:4). Dünya Sağlık Örgütü Küresel 
Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu’nda Türkiye’nin 
2009 yılı tüberküloz insidans ortalaması yüz 
binde 29 olarak bildirilmiştir. 2009 yılında Manisa’da 
tüberküloz toplam olgu hızı ise yüz binde 20,5 
olarak bildirilmiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 
2011a:77). 

Tüberküloz; hastaları sadece fiziksel yönden 
değil aynı zamanda sosyal ve psikolojik olarak 
da etkilemektedir. Tüberküloz sosyal bir hastalık 
olup bu sosyal boyut hasta açısından önemli 
sorun oluşturmaktadır (Aslan vd., 2004:626). 
Tüberkülozlu bireylerde sıklıkla aileden ayrılma, 
sosyal izolasyon,  toplum tarafından dışlanma, 
aile içi ilişkilerin bozulması, eşlerle olan ilişkinin 
bozulması, damgalanma, benlik saygısında azal-
ma, yalnızlık, insanlardan kaçma, içine kapanma, 
korku, karamsarlık, öfke, utanma, kontrol duy-
gusunun kaybı, depresyon, umutsuzluk, düşman-
lık, güven eksikliği, sosyal destek eksikliği, 
sosyal ilişkilerin kötüleşmesi, stres dolu yaşam 

olayları, iş stresi, iş kaybı, yalnız kalma veya 
boşanma, iş ve konut güvensizliği, işten uzaklaş-
ma, damgalamaya bağlı iş kaybı yaşandığı bil-
dirilmektedir (Long et al., 2001:75; Erdem ve 
Taşçı, 2003:174; Aslan vd., 2004:627; Erstad, 
2006:86; Ünalan vd., 2008:251; Joseph et al., 
2008:181; Somma et al., 2008:859).

Tüberkülozun sosyal sonuçlarından biri de dam-
galanmadır. Damgalama kuramının öncüsü olan 
sosyolog Erving Goffman’a göre damgalama 
“sahip olunan nitelikler ve toplumda kabul edil-
miş değerler arasındaki özel bir ilişki biçimi” 
olarak tanımlanmaktadır (Uçan, 2011:34). Eti-
ketleme, stigma anlamlarına da gelen damgalama, 
kendini farklı şekillerde göstermektedir. Tüber-
küloz damgalama ile ilişkili bir hastalık olup 
hastalar üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır. Bu 
etki evde, işte veya toplumda hissedilebilir. Tü-
berküloza bağlı damgalamanın en büyük nedeni 
enfekte olma korkusudur. Toplumda tüberkülozun 
bulaşıcılığı, bulaşma yolları ile ilgili yanlış ina-
nışlar ve bilgi eksikliği sonucu ön yargılar olu-
şabilmekte ve hastalar üzerinde damgalamanın 
hissedilmesine neden olabilmektedir (Jaramillo, 
1999:75; Joseph et al., 2008:181; Dodor and 
Kelly, 2009:172; Kipp et al.,2011:675). Tüber-
külozlu hastalar aile, arkadaş ve komşularının 
kendilerinden uzaklaşabilme, işten çıkarılabilme, 
topludan dışlanma korkusundan dolayı hastalık-
larını gizleyebilmektedirler (Joseph et al., 2008:181; 
Karim et al., 2011:87).  Yapılan çalışmalar sonu-
cunda kadın olma ve düşük eğitim düzeyinin 
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damgalamanın daha fazla hissedilmesine neden 
olduğu bildirilmektedir (Long et al., 2001:74; 
Kipp et al., 2011:675; Somma et al., 2008:859; 
Chowdhury et al., 2015:5; Cremers et al., 2015:7). 
Birçok yazar tüberkülozla ilişkili damgalamanın 
etkilerini tanımlamıştır (Long et al., 2001:75; 
Tocque et al., 2001:961; Erdem ve Taşçı, 2003:174; 
Aslan vd., 2004:628; Rajesvari et al., 2005:1847; 
Baral et al., 2007:211; Somma et al., 2008:859; 
Karim et al., 2011:86). Bu etkiler evlilik açısın-
dan boşanma, boşanma korkusu, zor eş bulma 
(Long et al., 2001:75; Baral et al., 2007:211; 
Somma et al., 2008:860; Karim et al., 2011:87); 
işle ilgili olarak işte sorun yaşama veya işten 
çıkarılma (Aslan vd., 2004:627; Baral et al., 
2007:211; Somma et al., 2008:860); eş, çocuk, 
iş/hayattaki arkadaş, akrabalarla ilişkiler açısından 
olumsuz yönde değişmelerdir (Tocque et al., 
2001:961; Erdem ve Taşçı, 2003:174; Aslan vd., 
2004:627; Rajesvari et al., 2005:1850; Baral et 
al., 2007:211; Somma et al., 2008:860).Ayrıca 
aileden dışlanma, ayrı yemek yeme, ayrı uyuma, 
eşlerden destek görmeme ve cinsel sorunlar 
yaşama da tüberküloza bağlı damgalamanın 
olası etkileridir (Baral et al., 2007:211; Somma 
et al., 2008:859; Karim et al., 2011:87). Hastalar 
hastalığı bulaştırmamak ve dışlanma korkusundan 
dolayı kendilerini izole edip, dedikodu ve yaşam 
boyu etiketlenme korkusundan hastalıklarını 
söylemeyebilmektedirler (Baral et al., 2007:211; 
Somma et al., 2008:860).

Tüberkülozla ilişkili damgalama tüberküloz 
kontrolünde önemli engellerden biridir (Long et 
al., 2001:77; Baral et al., 2007:211). Tüberkülo-
za bağlı damgalama hastaların tedaviye uyum-
larını da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 
Yapılan çalışmalarda hastaların tüberküloza 
bağlı yaşadıkları damgalama sonucu tedavilerini 
geciktirdikleri, hatta bıraktıkları ve tanılarını 
gizlediklerini ifade ettikleri bulunmuştur (Long 
et al., 2001:77; Somma et al., 2008:863). Hatta 
bazı hastaların sağlık çalışanları tarafından ken-
dilerine ayrımcılık yapıldığını hissettikleri belir-
tilmektedir (Baral et al., 2007:211). Bununla 
birlikte hastaların sosyal destek görmemesinin 
tedaviye uyumunu düşürebileceği de belirtilmiş-
tir (Erdem ve Taşçı, 2003:175). Nikaragua’da 
yeni tanı konulan hastaların içselleştirilmiş dam-
galama düzeyleri tedavinin 15. günü ve ikinci 
ayında ölçülmüş, girişim grubunda ikinci ay 
sonunda damgalama düzeyleri anlamlı bir şekil-
de azalmıştır. Bu çalışma ile sosyal destek anla-
mında katkısı olabilecek TB kulüpleri ve ev zi-
yaretlerinin etkinliği gösterilmiştir (Macq et al., 
2008:154). 

Literatür incelendiğinde Dünya’da tüberküloz ile 
ilişkili damgalama üzerine çok sayıda çalışma 
olduğu dikkat çekerken, ülkemizde tüberkülozla 
ilişkili damgalamayı araştıran çalışma neredeyse 
yok denecek kadar azdır (Ünalan vd., 2008:249; 
Sert, 2010:33; Öztürk ve Hisar, 2013:37; Açıkel 
ve Pakyüz, 2015:136). Tüberkülozlu bireylerde 
yapılan çalışmalar genellikle yaşam kalitesi, 
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sosyal destek ve tedaviye uyum gibi konularla 
sınırlıdır (Erdem ve Taşçı, 2003:171; Erbaycu 
vd., 2004:119; Ünalan, 2005:33; Ünalan vd., 
2007:113; Taşkın ve Olgun, 2010:19; Hazerli, 
2010:23).

Amaç

Bu çalışmanın amacı tüberküloz hastalarında 
içselleştirilmiş damgalamanın belirlenmesidir. 

Yöntem

Tanımlayıcı-kesitsel tipte olan araştırmanın ev-
renini Manisa Merkez Verem Savaş Dispanseri’nde 
kayıtlı olan, 2007-2012 yılları arasında tedavi 
görmüş ya da halen tedavi görmekte olan Ma-
nisa merkezinde ikamet eden kesin tüberküloz 
tanısı almış hastalar oluşturmuştur (n=202).  
Araştırmaya dahil olma kriterleri belirlenmiş ve 
bu kriterler dışında kalan 119 hasta araştırma 
kapsamına dahil edilmemiştir. Araştırmada dış-
lanan 119 hastadan; 6’sı 18 yaşından küçük ol-
ması, 7’sinin vefatı, 29’unun başka bir şehre/
köye taşınması, 19’unun iletişim bilgilerinin 
eksik/yanlış olması, 58’inin de telefon numara-
sının kullanımda olmaması nedenleriyle çalış-
maya dahil edilmemiştir. Araştırmanın örnekle-
mini dahil olma kriterlerini karşılayan 83 hasta 
oluşturmuştur.  Araştırmaya katılmaya gönüllü 
ve 18 yaş ve üzerinde olan, mental yetersizliği 
ve iletişim kurmaya herhangi bir engeli olmayan,  
Manisa kent merkezinde yaşayan kişiler araştır-
maya dahil edilmiştir. Hastalardan 13’ü çalışma-

ya katılmak istememiş, araştırma 70 hasta ile 
yürütülmüştür. Araştırmaya katılım oranı %84,3’tür. 

Araştırma için Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nden 
yazılı izin ve Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Dekanlığı Girişimsel Olmayan Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay alınmıştır. 
Araştırmanın verileri Mart-Ağustos 2012 tarih-
leri arasında yüz yüze görüşme tekniği ile top-
lanmıştır. Görüşmeler hastaların evlerinde ya da 
Verem Savaş dispanserinde gerçekleştirilmiştir. 
Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından 
ilgili literatür doğrultusunda oluşturulan Sosyo-
demografik bilgi formu ve Tüberkülozlu Hasta-
larda Stigma Ölçeği kullanılmıştır. 

Sosyo-Demografik Bilgi Formu:

Sosyo-demografik bilgi formu 12 sorudan oluşan, 
bireylerin sosyo-demografik özellikleri yanında 
ilgili alanyazın çalışmaları incelenerek TB has-
talarında damgalamayı etkileyeceğini düşünülen 
sorulardan (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek, 
şuan yaşadığı yer, en uzun yaşadığı yer, sosyal 
güvence, medeni durum, ne zamandan beri te-
davi gördüğü, tedavi olurken ilaçlarını ne şekil-
de aldığı, halen tedavi görüp görmediği, ailesin-
de tüberküloz olma durumu, tüberküloz dışında 
bir hastalığın varlığı, kontrollerini düzenli yap-
tırma durumu) oluşmaktadır (Long et al., 2001:74; 
Baral et al., 2007:211; Ünalan vd., 2008:249; 
Somma et al., 2008:859; Sert, 2010:33; Kipp et 
al., 2011:675;  Öztürk ve Hisar, 2013:37; Chowd-
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hury et al., 2015:5; Cremers et al., 2015:7; Açı-
kel ve Pakyüz, 2015:136).

Tüberkülozlu Hastalarda Stigma Ölçeği 
(THSÖ) :  

Bu ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışması Sert 
tarafından 2010 yılında yapılmıştır. Olumlu ve 
olumsuz toplam 33 ifadeden oluşan bu ölçek, 
“Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”,  “Ka-
tılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” olmak 
üzere dört seçenekten oluşan Likert tipte bir 
ölçektir. Ölçek, hastaların stigmaya ilişkin ifade-
lere kesinlikle katılıyorsa “4”, katılıyorsa “3”, 
katılmıyorsa “2”, “kesinlikle katılmıyorsa “1” 
şeklinde puanlanmaktadır. Bazı maddeler (2, 4, 
17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30 ve 31) ters 
puanlanmaktadır. Ölçekten alınacak en yüksek 
puan 132, en düşük puan 33 olup, ölçekten alınan 
puan artıkça hastaların stigma düzeyleri artmak-
tadır.  Toplam 33 madde ve dört alt boyuttan 

(Hissedilen stigma, kendini algılama, aile/arkadaş 
ilişkileri, içselleştirilmiş stigma) oluşan THSÖ’nin 
Cronbach alfa katsayısı 0,91’dir. Bu çalışma için 
toplam (33 madde) Cronbach alfa katsayısı ise 
0,79 ’dir.  

Verilerin analizi

Veriler SPSS 15,0 programı ile frekans, yüzdelik 
dağılımlar, ortalamalar, t testi, Kruskall Wallis 
testi ve Mann Whitney U testi kullanılarak de-
ğerlendirilmiştir (Aksakoğlu, 2006:208-287). 

BULGULAR 

Hastaların sosyo-demografik özelliklerinin da-
ğılımı Tablo 1’de yer almaktadır. Çalışmaya 
katılan hastaların yaş ortalaması 47,1±14,4 (min:20, 
maks:77)’tür. Hastaların %65,7’si erkek, %51,4’ü 
ilkokul mezunu, %72,9’u evli ve %85,7’sinin 
sosyal güvencesi bulunmaktadır. Hastaların 
%82,9’u en uzun süre ilde yaşamıştır. 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 7 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
May / June / July / August Summer Issue: 7 Year: 2016

ID:178 K:253
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)

161

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 

Tablo 1. Hastaların Sosyo-Demografik Özellikleri (n=70)

Sosyo-Demografik Özellikler n %

Yaş Grubu                 20–30 10 14,3

31–40 17 24,3

41–50 13 18,6

51–60 18 25,7

61–70 7 10,0

71 ve üzeri 5 7,1

Cinsiyet Kadın 24 34,3

Erkek 46 65,7

Çalışma Durumu Çalışıyor 42 60,0

Çalışmıyor 28 40,0

En Uzun Yaşanılan Yer İl 58 82,9

İlçe 6 8,6

Köy 6 8,6

Eğitim Durumu Okuryazar değil + 
okuryazar

12 17,1

İlköğretim mezunu 41 58,6

Lise mezunu ve üzeri 17 24,3

Sosyal Güvence Evet 60 85,7

Hayır 10 14,3

Medeni Durum Evli 51 72,9

Bekar 19 27,1

Hastaların hastalıklarına yönelik bilgileri Tablo 
2’de verilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu 
oluşturan hastaların %82,9’u tedavilerini tamam-
lamıştır ve %62,9’unda başka bir hastalık bulun-
mamaktadır. Hastaların %5,8’inin aile gözeti-
minde ilaç kullandığı, %47,1’inin doğrudan 
gözetimli tedavi ve %47,1’inin de ilaçlarını 

kendisinin aldığı saptanmıştır. Hastaların %5,7’si-
nin ailesinde tüberküloz hastalığı mevcuttur. 
Hastaların %62,9’u tüberküloz olduğunu bir 
başkası ile paylaşırken, %37,1’i tüberküloz ol-
duğunu kimseye söylememektedir. Hastaların 
%85,7’si kontrollerini düzenli yaptırmaktadır 
(Tablo 2).
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Tablo 2.Hastaların Hastalıklarına Yönelik Bilgileri (n=70)

Hastalıkla İlgili Tanıtıcı Bilgiler n %

Şu An Tedavi Görme Durumu Tedavi devam ediyor 12 17,1

Tedavi tamamlanmış 58 82,9

Şuan/ Geçmişte İlaçlarını Alma 
Durumu  

Kendisi alıyor/ almış 33 47,1

Ailesinin gözetiminde alıyor/
almış

4 5,8

Doğrudan gözetimli tedavi 
uygulanıyor/uygulanmış

33 47,1

Tüberküloz Olduğunu Söyleme 
Durumu

Evet 44 62,9

Hayır 26 37,1

Ailede Başka Tüberkülozlu Olma 
Durumu

Evet 4 5,7

Hayır 66 94,3

Kontrollerini Düzenli Yaptırma 
Durumu

Evet 60 85,7

Hayır 10 14,3

Tüberküloz Dışında Başka Bir 
Hastalığa Sahip Olma Durumu

Evet 26 37,1

Hayır 44 62,9

Bu çalışmada THSÖ’den alınabilecek en düşük 
puan 33, en yüksek puan ise 132 olup, puanlar 
yükseldikçe hastaların damgalama düzeyleri de 
artmaktadır,  Hastalar “Hissedilen Stigma” alt 
boyutundan 30,9±6,0, “Kendini Algılama” alt 

boyutundan 13,9±3,4, “Aile/Arkadaş İlişkileri” 
alt boyutundan 10,0±3,0 ve “İçselleştirilmiş 
Stigma” alt boyutundan ortalama 15,3±4,9 puan 
almıştır. THSÖ toplam ölçek puan ortalaması 
70,0±12,2’dir (Tablo 3).
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Tablo 3.  Hastaların Tüberkülozlu Hastalarda Stigma Ölçeği (THSÖ) Puan Ortalamaları 
(n=70)

THSÖ Ort +SS Min,-Mak, Puan

Hissedilen Stigma Alt Boyutu 30,9±6,0 19-45

Kendini Algılama Alt Boyutu 13,9±3,4 8-24

Aile/Arkadaş İlişkileri Alt Boyutu 10,0±3,0 6-22

İçselleştirilmiş Stigma Alt Boyutu 15,3±4,9 7-26

THSÖ Toplam Puanı 70,0±12,2 51-111

Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile 
THSÖ ölçeğinin alt boyut ve toplam puan orta-
lamaları arasındaki ilişki Tablo 4’te verilmiştir. 
Yaş, medeni durum, çalışma durumu, en uzun 
yaşanılan yer, eğitim durumu ve sosyal güvence 
ile THSÖ toplam puanları ve tüm alt boyut pu-
anları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmamıştır (p>0.05). Cinsiyetler ile “Hisse-
dilen Stigma”, “Aile/Arkadaş İlişkileri” ve “İç-
selleştirilmiş Stigma” alt boyut puan ortalama-
ları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmazken (p>0.05), “Kendini Algılama” alt 
boyut puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 
bulunmuştur (p<0.05). Tüberkülozlu erkek has-
taların “Kendini algılama” alt boyut puanlarının 

kadın tüberkülozlu hastalardan anlamlı derecede 
daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Tablo 4). 

Hastaların hastalıklarına yönelik bilgileri ile 
THSÖ alt boyut ve toplam puan ortalamalarının 
karşılaştırılması Tablo 5’te verilmiştir. Tedavinin 
devam etme durumu, tüberküloz dışında başka 
hastalığa sahip olma ve düzenli kontrol yaptırma 
ile THSÖ tüm alt boyut ve toplam puanları ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulun-
mamıştır (p>0.05). Tüberküloz olduğunu söyle-
me durumu açısından diğer alt boyutlarda an-
lamlı farklılık saptanmazken sadece “İçselleşti-
rilmiş Stigma” alt boyutunda anlamlı farklılık 
saptanmıştır (p<0.05).
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Tablo 4. Sosyo-demografik özellikler ile THSÖ Alt Boyut ve Toplam Puan Ortalamaları 
Arasındaki İlişkinin Dağılımı

Değişkenler                 
Hissedilen Stigma Aile Ve Arkadaş İlişkileri Kendini Algılama İçselleştirilmiş Stigma THSÖ Toplam

n X±sd Test X±sd Test X±sd Test X±sd Test X±sd Test

Yaş  grubu 47 yaş ve altı 35 31,2±5,4 t= 0,394
p=0,695

9,7±2,9 t=-0,849
p=0,399

14,0±3,0 t=0,212
p=0,832

15,8±4,2 t=0,972
p=0,335

70,7±10,2 t=0,432
p=0,664

47 yaş üzeri 35 30,6±6,7 10,3±3,0 13,8±3,7 14,7±5,5 69,4±14,1

Cinsiyet Erkek 46 31,4±6,3
z=-0,949
p=0,343

10,1±3,3
z=-0,214
p=0,830

14,7±3,3
z=-2,697
p=0,007

15,3±5,3
z=-0,211
p=0,833

71,4±13,4

z=-1,053
p=0,292

Kadın 24 29,9±5,5 9,8±2,1 12,4±3,0 15,3±4,2 67,3±9,3

Medeni Durum Evli 51 30,7±5,1 z=-0,165
p=0,869

9,6±2,4 z=-1,151
p=0,250

13,7±2,9 z=-0,246
p=0,806

14,9±4,8 z=-0,868
p=0,385

68,9±10,2
z=-,357
p=0,721Bekâr 19 31,5±8,1 10,9±4,0 14,4±4,4 16,2±5,2 73,1±16,5

Çalışma 
Durumu

Çalışıyor 42 31,8± 6,2 z=-1,352
p=0,176

10,1±3,3 z=-0,079
p=0,937

14,4±3,3 z=-1,835
p=0,067

15,4±5,2 z=-0,235
p=0,815

71,6±12,5
z=-1,302
p=0,193Çalışmıyor 28 29,6±5,6 9,8±2,3 13,2± 3,4 15,1±4,6 67,6±11,6

En Uzun 
Yaşanılan Yer

İl 58 30,9±6,1
z=-0,164
p=0,870

10,0±3,0
z=-0,262
p=0,793

13,8±3,5
z=-0,706
p=0,480

14,7±4,8
z=-2,056
p=0,40

69,4±12,4

z=-0,959
p=0,337

İlçe ve Köy 12 30,8±6,1 9,8±2,6 14,3±2,3 18,0±4,8 72,8±11,7

Eğitim Durumu Okur yazar 
değil + okur 

yazar
12 29,8±6,8

 X2=2,400
p=0,301

10,3±4,4

X2 =0,087
p=0,957

14,2±4,5

X2=0,507
p=0,776

16,4±5,3

X2 =0,663
p=0,718

70,7±17,4
X2 =0,408
p=0,815

İlköğretim 
mezunu 41 30,4±6,3 9,9±2,5 14,0±3,2 14,9±4,9 69,2±11,0

Lise mezunu 
ve üzeri 17 32,8±4,4 10,1±3,0 13,4±3,0 15,4±4,7 71,6±11,6

Sosyal Güvence Evet 60 30,7±5,6 z=-0,513
p=0,608

9,7±2,5 z=-1,103
p=0,270

13,5±3,1 z=-1,884
p=0,060

15,6±5,1 z=-1,406
p=0,160

69,5±11,2
z=-0,260
p=0,795Hayır 10 32,3±8,3 11,7±4,8 16,1±4,3 13,3±3,6 73,4±17,6

Student t testi (t), Kruskall Wallis testi  (X2), 
Mann Whitney U testi (z)

Tablo 5, Hastaların Hastalıklarına Yönelik Bilgileri ile THSÖ Alt Boyut ve Toplam Puan 
Ortalamaları Arasındaki İlişkinin Dağılımı 

Mann Whitney U testi (z)
Hissedilen Stigma Aile ve Arkadaş 

İlişkileri
Kendini Algılama İçselleştirilmiş Stigma THSÖ Toplam

n X±sd Test X±sd Test X±sd Test X±sd Test X±sd Test

Hastalığı 
söyleme 
durumu

Söylemem 26 30,9±5,9 z=-0,049

p=0,961

10,2±3,2 z=-0,322

p=0,747

14,5±3,8 z=-1,046

p=0,295

17,4±4,5 z=-3,030

p=0,002

73,0±12,5 z=-1,722

p=0,085Söylerim 44 30,9±6,2 9,9±2,8 13,5±3,0 14,0±4,8 68,3±11,9

Tedavi 
devam etme 
durumu

Evet 12 31,5±6,1 z=-0,461

p=0,645

11,3±4,1 z=-1,199

p=0,230

15,4±5,1 z=-0,957

p=0,339

16,1±5,1 z=-0,696

p=0,487

74,3±15,4 z=-0,881

p=0,378Hayır 58 30,8±6,1 9,7±2,6 13,6±2,8 15,1±4,9 69,1±11,4

Tb dışında 
başka 
hastalık

Evet 26 31,0±5,9 z=-0,359

p=0,719

9,8±2,4 z=-0,068

p=0,946

13,7±3,2 z=-0,208

p=0,835

15,1±5,2 z=-0,323

p=0,747

69,6±11,8 z=-0,091

p=0,927Hayır 44 30,8±6,2 10,1±3,2 14,0±3,5 15,4±4,8 70,3±12,6

Düzenli 
kontrol 
yaptırma

Evet 60 30,5±6,2 z=-1,615

p=0,106

9,9±3,0 z=-0,872

p=0,383

14,0±3,3 z=-0,211

p=0,833

15,5±4,8 z=-1,296

p=0,195

69,9±12,7 z=-0,496

p=0,620Hayır 10 33,4±4,2 10,5±2,8 13,4±3,7 13,6±5,4 70,9±9,2
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TARTIŞMA

Tüberküloz sosyal bir hastalıktır.  Hastalığın bu 
sosyal yönü bireylerin damgalama yaşamalarına 
ve bunun sonucunda da birçok olumsuzlukla 
karşılaşmalarına neden olmaktadır (Long et al., 
2001:74; Tocque et al., 2001:961; Erdem ve 
Taşçı, 2003:174; Aslan  vd., 2004:627; Rajesva-
ri et al., 2005:1850; Baral et al., 2007:211; 
Somma et al., 2008:859; Moya and Lusk, 2009:50; 
Sert, 2010; Karim et al., 2011:86). Bunun yanı 
sıra ülkemizde tüberkülozlu hastalarda damga-
lama araştırmalarının sınırlı olduğu görülmekte-
dir (Aslan vd., 2004:626; Sert, 2010; Öztürk ve 
Hisar, 2014:37; Açıkel ve Pakyüz, 2015:136). 

Tüberküloz hastalarında içselleştirilmiş damga-
lama düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan 
bu çalışmada hastaların THSÖ’den aldıkları puan 
ortalaması 70,0±12,2 olarak bulunmuştur. THSÖ 
puan ortalamasını Öztürk ve Hisar (2014) 69,9±12,6; 
Açıkel ve Pakyüz (2015) ise 83,8±7,4 olarak 
bulmuşlardır (Öztürk ve Hisar, 2014:39; Açıkel 
ve Pakyüz, 2015:136-145). Mevcut çalışmada 
ölçek alt boyutlarından alınan en yüksek puan 
ortalaması ‘Hissedilen Stigma Alt Boyutu’nda 
(30,9±6,0), en düşük puan ortalaması ise ‘Aile/
Arkadaş İlişkileri Alt Boyutu’nda (10,0±3,0) 
bulunmuştur. Yapılan çalışmaya benzer bir şe-
kilde Ankara’daki çalışmada da en yüksek puan 
ortalamaları ‘Hissedilen Stigma Alt Boyutu’nda 
(30,0±6,3) ve en düşük puan ortalamaları ise 
‘Aile/Arkadaş İlişkileri Alt Boyutu’nda (11,3±3,8) 

bulunmuştur (Öztürk ve Hisar, 2014:39). Yalova’da 
da benzer bir şekilde en yüksek puan ortalama-
sı ‘Hissedilen Stigma Alt Boyutu’nda (33,0±3,1) 
bulunmuştur (Açıkel ve Pakyüz, 2015:139). 
Yapılan çalışmada literatürle benzer bir şekilde 
hastaların orta düzeyde damgalama yaşadıkları 
saptanmıştır. 

Damgalama pek çok faktörden (cinsiyet, mede-
ni durum, eğitim düzeyi, hastalığı söylememe 
durumu) etkilenmektedir (Long et al., 2001:75; 
Baral et al., 2007:211; Somma et al., 2008:859; 
Sert, 2010:62; Kipp et al,, 2011:675; Karim et 
al., 2011:87; Öztürk ve Hisar, 2013:39; Chowd-
hury et al., 2015:5; Cremers et al., 2015:6). Bu 
araştırmada cinsiyet açısından damgalama dü-
zeyleri değerlendirildiğinde; “kendini algılama 
alt boyut puan ortalaması” erkeklerde kadınlara 
göre daha yüksek saptanmıştır. Araştırma bulgu-
larından farklı olarak Sert (2010) çalışmasında 
“kendini algılama alt boyut” puanlarının kadın-
larda daha yüksek olduğunu belirtmiştir (Sert, 
2010:61). Tayland’ta 480 tüberkülozlu hasta ile 
yapılan bir çalışmada kadın olmanın damgalama 
ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (Kipp et al., 
2011:675). Aynı şekilde Bangladeş ve Zambia’da 
da yapılan iki ayrı çalışmada kadınlarda damga-
lama düzeyi, erkeklere göre anlamlı derecede 
yüksek bulunmuştur (Chowdhury et al., 2015:5; 
Cremers et al., 2015:6). Açıkel ve Pakyüz’ün 
(2015) çalışmasında ise damgalama açısından 
kadınlar ve erkekler arasında anlamlı farklılık 
saptanmamıştır (Açıkel ve Pakyüz, 2015:140). 
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Yapılan çalışmada erkek hastaların fazla olması, 
çalışıyor olmaları ve iş kaygılarının yüksek ol-
ması nedeniyle damgalama düzeylerinin arttığı 
düşünülmüştür. 

Yapılan çalışmada medeni duruma göre damga-
lanma düzeyleri incelendiğinde, evli ve bekar 
olma arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. 
Meksika’da (Moya et al., 2014:227) ve ülkemiz-
de yapılan diğer birkaç çalışmada da benzer 
sonuçlar saptanmıştır (Sert, 2010:61; Açıkel ve 
Pakyüz, 2015:140). Öztürk ve Hisar’ın (2013) 
çalışmasında ise evli veya boşanmış kişilerin 
damgalama düzeyleri daha yüksek bulunmuştur 
(Öztürk ve Hisar, 2013:39). Nepal’de evlenme 
sürecinde bireylerin hastalıklarını söylemedikle-
ri belirlenmiştir (Baral et al., 2007:211). Bangladeş’te 
tüberkülozlu kadınların hastalıklarından dolayı 
evliliklerinde erkeklere göre daha fazla sorun 
yaşadıkları belirtilmiştir (Karim et al., 2011:87). 
Bangladeş, Hindistan, Malawi ve Kolombiya’da 
ise kadınlar evliliğe ilişkin kaygılarının olduğu-
nu; eşlerinin kendilerine kötü davrandığını, fi-
ziksel ve sözel olarak kötü muamele gördükle-
rini, eşlerinin tedavilerine ilişkin harcamalardan 
kaçındıklarını belirtmişlerdir (Somma et al., 
2008:859). Vietnam’da kimi tüberkülozlu kadın-
lar boşanma korkularını dile getirirken, kimileri 
de bunu deneyimlemişlerdir (Long et al., 2001:75).
Araştırmanın nicel olarak yapılması, altta yatan 
ilişkili faktörlerin derinlemesine sorgulanmayışı 
sonuçları etkilemiş olabilir, Dünya literatüründe 
olduğu gibi ülkemizde de tüberkülozla ilişkili 

nitel çalışmalara gereksinim olduğu düşünülmek-
tedir.

Bu çalışmada hastaların eğitim durumlarına göre 
damgalanma düzeylerinin farklı olmadığı sap-
tanmıştır. Meksika’da yapılan bir çalışmada da 
benzer sonuçlar bulunmuştur (Moya et al., 
2014:228). Bu çalışma bulgularına zıt olarak 
Sert’in (2010) çalışmasında okuma yazma bil-
meyenlerin; Açıkel ve Pakyüz’ün (2015) çalış-
masında ise ilkokul mezunlarının daha fazla 
damgalanma yaşadığı belirlenmiştir (Sert, 2010:62; 
Açıkel ve Pakyüz, 2015:140). Bangladeş’te de 
eğitim düzeyi ile damgalama arasında anlamlı 
farklılık olduğu (Chowdhury et al., 2015:6);  
Tayland’da ise düşük eğitim düzeyinin algılanan 
damgalamayı arttırdığı belirlenmiştir (Kipp et 
al., 2011:675). Bu çalışmada hastaların eğitim 
düzeylerinin birbirine yakın olması, okuryazar 
olmayan/okuryazar hastaların az olması sonuç-
ların bu şekilde çıkmasına neden olmuş olabilir. 
Ayrıca ülkemizde tüberküloz hastalığına ilişkin 
verilen sağlık hizmetlerinin etkililiği hastaların 
hastalıklarına ilişkin bilgilere daha fazla ulaşma-
sına yardımcı olmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 
2011b).

Bu çalışmada hastaların tüberkülozlu oldukları-
nı söylememe durumu %37,1 olarak saptanmış-
tır. Öztürk ve Hisar’ın (2014) çalışmasında ise 
bu oran %45,0 olarak bulunmuştur (Öztürk ve 
Hisar, 2014:38). Bu bulguya paralel olarak tü-
berküloz olduğunu söylemeyenlerin İçselleştiril-
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miş Stigma alt boyut puanlarının söyleyenlere 
göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Açıkel ve 
Pakyüz’ün (2015) çalışmasında hastalığını söy-
lemeyenlerin kendini algılama alt boyut puanla-
rının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Açıkel 
ve Pakyüz, 2015:141). Gana’da yapılan odak 
grup görüşmelerinde toplum üyelerinin tüberkü-
lozlu hastalara karşı; fiziksel ve sosyal olarak 
mesafe koydukları ve enfeksiyon korkusu ile 
hareket ettikleri belirlenmiştir  (Dodor and Kelly, 
2009:172). Karim ve arkadaşları (2011) tüber-
külozlu hastaların bulaş korkusundan dolayı 
toplumdan dışlandığını, sosyal ve mental olarak 
izole olduklarını saptamışlardır (Karim et al., 
2011:86). Vietnam’daki odak grup çalışmasında 
da hastalığın bulaşıcılığından dolayı tüberküloz-
lu hastaların izolasyonu ve sosyal damgalama 
gündeme getirilmiştir (Long et al., 2001:74). 
Amerika’da aktif tüberkülozlu hastaların sıklık-
la damgalama hissettiği, ailelerinden izole yaşa-
dıkları, toplum önüne çıkmaktan kaçındıkları ve 
çoğunun hastalıklarını gizledikleri saptanmıştır 
(Kelly, 1999:235). Kolombiya’da tüberküloz 
hastalığının bulaşına ilişkin asılsız inanışların 
damgalamanın davranışsal bileşeni olarak önyar-
gıya neden olduğu saptanmıştır (Jaramillo, 
1999:75). Tüberkülozlu hastaların benlik saygı-
sının araştırıldığı bir çalışmada, ailesi ve çevresi 
ile olan ilişkilerin değişmesi ve kişinin sosyal 
destek görmemesinin benlik saygısını düşürdüğü 
belirlenmiştir (Erdem ve Taşçı, 2003:174). Özol 
ve arkadaşları (2005) da tüberkülozlu hastaların 

yarısından fazlasının iş yerlerine ve arkadaşları-
na hastalıklarından bahsetmediğini vurgulamıştır 
(Özol vd., 2005:68).Vietnam’da ise işten atılma 
korkusundan dolayı hastaların hastalıklarını 
sakladıkları belirlenmiştir (Long et al., 2001:73). 
Tüberkülozlu bireylerin hastalıklarını söylememe 
nedenleri arasında toplumun ön yargıları ve 
dışlanma korkusu olduğu düşünülmektedir. Bu-
nunla birlikte dünya genelinde tüberkülozlu 
hastalarda damgalama çalışmalarının genellikle 
nitel yöntemler kullanılarak yapıldığı (Long et 
al., 2001:71; Baral et al., 2007:211; Joseph et al., 
2008:178; Dodor and Kelly, 2009:171; Moya 
and Lusk, 2009:50; Karim et al., 2011:85; Cremers 
et al., 2015:3); ülkemizde ise araştırmalarda 
sadece nicel yöntemlerin kullanıldığı görülmek-
tedir (Aslan vd., 2004:627; Sert, 2010:33; Öztürk 
ve Hisar, 2014:38; Açıkel ve Pakyüz, 2015:138). 
Tüberkülozlu bireylerin hastalıklarını gizleme-
lerinin altında yatan nedenlerin belirlenmesinde 
nitel çalışmaların katkısı olabileceği düşünül-
mektedir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışma sonuçlarına göre tüberkülozlu hasta-
ların damgalama ile karşı karşıya kaldıkları ve  
ölçekten orta düzeyde puan aldıkları saptanmış-
tır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüberkü-
lozla ilişkili damgalama hala önemini koruyan 
bir inançtır. Ülkemiz literatüründe bu konuya 
ilişkin yer alan araştırma sayısı sınırlı olmakla 
birlikte, araştırmalar genelde nicel yöntem kul-
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lanılarak tasarlanmıştır. Damgalama yaşayan 
bireyleri daha iyi anlayabilmek için nitel çalış-
malara da gereksinim duyulmaktadır.

Tüberkülozlu hastalarda damgalamanın değer-
lendirilmesi amacı ile yapılan bu çalışmada; yaş,  
medeni durum, çalışma durumu, en uzun yaşa-
nılan yer, eğitim durumu, sosyal güvence, teda-
viye devam etme durumu, tüberküloz dışında 
başka hastalığı olma, düzenli kontrol yaptırma 
durumu ile damgalama arasında anlamlı ilişki 
olmadığı saptanırken, hastalığını söylemeyenle-
rin ve erkek hastaların daha fazla damgalama 
yaşadıkları saptanmıştır. Tüberkülozlu hastaların 
hastalıklarını gizlemelerinin altında yatan en 
büyük nedenin hastalığın bulaşıcılığından kay-
naklanan nedenler olduğu bilinmektedir. Bu al-
gıyı kırmak için toplumdaki bireylerin ve de 
sağlık çalışanlarının tüberküloza yönelik bilgi 
gereksinimleri giderilmeli, toplumun bilinç dü-
zeyi yükseltilmelidir.

Bu araştırmanın Manisa’daki bir kuruma kayıtlı 
ve merkezde ikamet eden tüberkülozlu hastaları 
kapsaması bir sınırlılık olarak ele alınabilir. Tü-
berküloz ve damgalama arasındaki ilişkinin 
belirlenebilmesi için çok merkezli ve daha büyük 
örneklem gruplarıyla çalışılması önerilebilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance; Although the incidence of tuberculosis has been declining in Turkey 
as in the world in general, it still constitutes a significant problem (WHO, 2011).  In the 2010 WHO 
Global Tuberculosis Control Report, Turkey in 2009 was reported to have a mean incidence of tu-
berculosis of 29 in 100 000.  In Manisa in 2009, the total number of tuberculosis cases was reported 
to be 20.5 in 100 000 (Turkish Ministry of Health, 2011). Tuberculosis affects patients not only 
physically but also socially and psychologically.  It is a social disease and this social dimension 
causes great problems for patients (Aslan et al., 2004:626).  One of the social effects of tuberculosis 
is stigmatization.  Mistaken beliefs and deficiencies in knowledge about the infectiousness of tuber-
culosis and the pathways of infection can result in prejudice, and can cause patients to feel stigma-
tized (Kipp et al., 2011:675; Dodor and Kelly, 2009:172; Jaramillo, 1999:71-79; Joseph et al., 
2008:181). Aim; The aim of this study was to determine the internalized stigma of tuberculosis 
patients. Method; The population of this descriptive study consisted of the patients with a definite 
diagnosis of tuberculosis who were registered with the Manisa Central Tuberculosis Dispensary and 
who were treated there between 2007 and 2012 or who were currently being treated, and who resi-
ded in the city of Manisa (N=202).  The criteria for inclusion in the study were defined and 119 
patients were excluded from the study as a result.  Of these 119 excluded patients, the reasons for 
exclusion were that six were below the age of 18, seven died, 29 moved to another place, the contact 
details of 19 were inadequate or wrong, and 58 did not have a telephone number.  Thus the research 
sample consisted of the 83 patients who met the inclusion criteria.  These were: giving informed 
consent and participating voluntarily, being aged 18 or more, having no mental defect or obstacle to 
communication, and residing in the city of Manisa.  Thirteen of the patients declined to take part, 
and so the study was conducted with 70 patients.  Thus, the participation ratio was 84,3%.  Written 
permission for the study was obtained from Manisa Provincial Health Directorate and approval was 
obtained from the Ethics Committee for Non-Invasive Clinical Research of the Dean of the Medical 
Faculty of Celal Bayar University. Data collection was conducted by face to face interview between 
March and August  2012.  Interviews were conducted either in the patients’ homes or in the Tuber-
culosis Dispensary.  In collecting data, a 12-question socio-demographic information form that 
created by the researchers in the light of the relevant literature was used, together with a 33-item 
Tuberculosis Patients’ Stigma Scale (TPSS), the Turkish validity and reliability studies of which were 
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performed by Sert (2010).  The program SPSS 15.0 for Windows was used in the evaluation of data, 
using frequency, percentage distributions, means, t test, Kruskall Wallis test and Mann Whitney U 
test. Findings The mean age of the patients participating in the study was 47.1±14.4 years (min: 20, 
max: 77).  It was found that 65.7% of the patients were male, 51.4% were educated to primary 
school level, 72.9% were married and 85.7% had social security.  Also, 82.9% had lived mostly in 
the province.  It was found that 82.9% of the patients had completed tuberculosis treatment, 85.7% 
had regular checkups and 62.9% did not have an additional illness.  Only 5.7% of the patients had 
family members with tuberculosis.  It was reported that 5.8% of the patients took their medication 
under the supervision of their families, 47.1% were undergoing directly supervised treatment, and 
47.1% were taking their medication themselves.  Finally, 62.9% of the patients had told others that 
they had tuberculosis, while 37.1% had not told anyone. The mean score obtained from the TPSS 
in this study was 70.0±12.2. Patients had a mean score of 30.9±6.0 on the sub-dimension of Stigma 
Felt, 13.9±3.4 on Self Perception, 10,0±3,0 on Relations with Friends and Family, and 15.3±4.9 on 
Internalized Stigma.  No statistically significant difference was found between TPSS total scores and 
all sub-dimension scores in terms of age, marital status, work status, place of longest residence, 
educational level, social security, continuing treatment, other illnesses apart from tuberculosis and 
having regular checkups (p>0.05).  It was found that the scores of male tuberculosis patients on the 
sub-dimension of Self Perception were significantly higher than those of female patients (p<0.01).  
The scores on the sub-dimension of Internalized Stigma of those who had not told anyone that they 
had tuberculosis were found to be significantly different from the scores of those who had told others 
(p<0.01). Results and conclusion; the results of the study showed that tuberculosis patients faced 
stigmatization and that their scores on the scale were at a medium level.  Also, patients who told no 
one about their tuberculosis and male patients experienced more stigma.  The fact that this study 
included only tuberculosis patients who were registered at a single institution in Manisa and lived 
in the city of Manisa may be seen as a limitation.  It is felt that multi-centered studies with a larger 
sample group are needed in order to better determine the relationship between tuberculosis and 
stigma.
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urnal. Any kind of authority belongs unilaterally to editors and executive board of the journal.

Our journal acts in accordance with Law numbered “5846” on Intellectual and Artistic Works 
and its provisions within the frame of Turkish Republic legal rules. Our journal has the right 
to protect its legal rights unilaterally against author or authors who do not fulfil the necessities 
of this law. Author or authors are held responsible unilaterally regarding quotations which are 
not in accordance with related rules, and plagiarism. Our journal does not charge any fee thus 
does not have to send printed material to author/authors. Page-setting of the works which have 
been accepted and granted to be published in our journal is carried out according to the journal’s 
publication and writing rules, and then uploaded to the system. Works can be downloaded from 
the system by author/authors and readers so that their needs are met. Page-setting is performed 
by authors based on the sample work provided for them.        



YAYIN İLKELERİ

1. UHD “Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi” 4 ayda bir yayınlanan akade-
mik ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ancak derginin özel durumlarda ara 
dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır.

2. Dergide, Hemşirelik Araştırmaları ile ilgili konuları ya da sorunları ele alıp inceleyen, bi-
limsel ve özgün nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Çalışmaların bilimsel ilkeler doğrultusunda 
yazılmış olması, alana katkıda bulunacak nitelikte olması, alandaki önemli kaynakları referans 
göstermesi, önyargı ile yazılmamış olması, slogan niteliğinde cümleler içermemesi, anlaşılır bir 
dile sahip olması beklenir. Ayrıca tarama, araştırma, bildiriden geliştirilme vb. niteliklerinden 
birine sahip olmalıdır.

3. Derginin yazım kurallarına uymayan, kaynakçasız, özetsiz yazılar için hakem süreci başla-
tılmaz.

4.Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda iletişimden sorumlu yazar muhatap kabul edilir 
ve bu yazarın sisteme giriş yapması gerekmektedir.

5. Kullanılan kaynaklar derginin yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. 

6. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergi sisteminde yer alan son sayıya göre hazırlanmalı, 
çalışma içerisinde kaynak gösterimi bu şekilde düzenlenmelidir. 

7. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan olma-
masına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde açıklan-
maz. Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur. İnterdisipliner 
nitelikli yazıların hakemleri ilgili oldukları alanlara göre belirlenir.

8. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin 
“Yayınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması duru-
munda ilgili alandan 3. hakem tayin edilebilmekte ve onun raporu beklenebilmektedir. Yazar-
dan sadece üç defa düzeltilmesi istenir. Her üç düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçekleş-
tirilmemiş ise yayın, sistem tarafından reddedilir.

9. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son 
şeklini düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna 
yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak 
geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.

10. Dergimizin yayın dili Türkçe’dir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazırlanan ça-
lışmalar İngilizce olarak da kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu insiyatif kullanma 



hakkına ya da red hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar bu konuda dergimiz üzerinde 
etkili olamaz.

11. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında ya-
yınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.

12. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, 
konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yayın-
lanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir 
ve hakem sürecine alınır.

13. Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı sağ-
layacağı düşünülüyorsa editör ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem süreci baş-
latılır. Ancak her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler tercih nedenidir.

14. Yazıların yayınlanması konusunda son karar baş editöre aittir. Baş editörün yazı hakkındaki 
değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.

15. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez.

16. Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

17. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için hiçbir 
yazardan telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için yazar bu 
şartları peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır.

18. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla yazı-
larının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını 
onaylarlar. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi bu anlayışla, tam metin ola-
rak Genel Kamu Lisansı şeklinde ayrıca internette de yayınlanabilir.

19. UHD “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak da yayınlanmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında te-
min etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı dergi vermek 
zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti ilgili basım fir-
masına ödenmelidir. Bu ücret sadece derginin yıllık basım ve diğer giderleri için basım evinin 
yaptığı harcamalara istinaden alınır. Ayrıca dergi giderleri için yazarlardan ücret talep edilebilir.

20. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde değerlendi-
rilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha gönderilir. 



21. Yazar(lar) uygulama içerikli “DENEYSEL”, “VAKA” ve “KURUMSAL” içerikli araştır-
malarda ETİK KURUL raporu gerektiren çalışmalarında mutlaka çalışmanın sisteme yüklen-
mesi durumunda ETİK KURUL raporunun “TARİHİ” ve “RAPOR BİLGİSİ – RAPOR NU-
MARASI” çalışma sisteme yüklenirken sistemde bulunan “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” 
kısmına gerekli bilgileri yazmak zorundadır. Olası bir olumsuzluk ve eksiklik durumunda der-
gimiz ulusal ya da uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bir sorumluluk yüklenmez. Bu 
konuda her türlü sorumluluk yazar(lar) aittir. Etik kurul raporu ve araştırmaya ilişkin resmi 
bilgiler bulunmakta ise mutlak surette bu bilgiler çalışma sisteme yüklenirken girilmelidir. Bu 
konuda, dergi editörleri, sistem editörleri, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yayın yönetmeni, ha-
kem kurulu ve değerlendirme yapan hiçbir hakem yükümlülük ve sorumluluk altında değildir. 
Oluşabilecek her türlü maddi, manevi ve hukuksal bir olumsuzlukta yazar(lar) sorumludur. 
DERGİMİZ ADINA OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ MADDİ, MANEVİ VE HUKUKİ BİR 
DURUMDA “OLUMSUZLUKTA” DERGİMİZ TEK TARAFLI OLARAK HUKUKİ HAK-
LARINI ULUSAL VE ULUSLARARASI OLARAK SAKLI TUTAR. 

YUKARIDA BELİRTİLEN 21 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ 
BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ 
YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya 
RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve 
ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR 
ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ 
İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TA-
RAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES 
BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR. 



PUBLICATION PRINCIPLES

1. “International Refereed Journal of Nursing Research” (UHD) is an international refereed 
journal which publishes academic and scientific articles every four months. But the journal has 
the right to publish special issues out of these periods under certain circumstances.    

2. Scientific and authentic works which deal with issues and problems in the field Nursing Re-
search are included in the journal. Works are expected to have scientific concerns, to contribute 
to the field, to cite and refer important sources within the disciplines, not to have prejudice, not 
to include slogan-like sentences, and to have been written in a developed language. In addition, 
they also must have one of the qualities of review, research, and developed version of presented 
papers, etc.     

3. Refereeing process is not initiated for works which do not follow the writing instructions, 
which do not have reference list, preface or abstract.  

4. In the case of works with more than one author, the first name written in the work is regarded 
as addressee. 

5. Sources used in the works must be prepared according to the publication principles. 

6. Organization and page-setting of the work as well as in text citation must be prepared in 
journal’s last volume style.

7. In the process of evaluating articles, ultimate attention is shown to the fact that referee and 
author are not from the same institution. Names of referees and authors are kept secret and 
never revealed. The Referee Board varies in every issue and is reestablished depending on the 
topic of the issue. Referees of interdisciplinary works are determined according to the relative 
fields. 

8. Initially two referees are assigned for each work according to the field. Another third referee 
can be assigned and his/her report is required if one of the referee’s report states “It cannot be 
published”, and the other one states “It can be published after corrected” or “It can be publis-
hed”. Authors are asked to carry out corrections only three times. If necessary corrections are 
not realized in each correction request, work is rejected by the system.   

9. Authors are expected to carry out correction in time and meticulously, and to send the final 
version to the journal within 15 days. If it is found out that corrections are not made as expected, 
authors are informed about this situation. Works which are not corrected and sent back to the 
journal in time are not included in the list of works to be published.  



10. Publication language of our journal is Turkish. However, works which are prepared under 
different circumstance with differing principles can be accepted in English. In such cases, edi-
torial board has the unilateral right to use initiative or refuse the work. Author of work cannot 
have power over our journal.    

11. Works which are submitted to the journal for publication are expected not to have been 
published somewhere else or not to be in the evaluation process of another publication organ.   

12. Papers which have been presented in an academic national or international scientific mee-
ting, congress, conference or symposium can be accepted and included in the referee process 
on condition that they have not been published in another journal or publication and they are 
appropriate to turn into an article format and content. 

13. Translated texts are accepted and referee process is initiated with the approval of editor(s)-
in-chief and publication board if that text is very rare in Turkish and it is believed that its trans-
lation will contribute to the literature. However, the number of translated works in each issue is 
limited and authentic works are preferable.  

14. Final decision on publication of works belongs to editor(s)-in-chief. Opinions of editor(s)-
in-chief on the work together with referee reports are conveyed to author(s) as soon as possible.

15. Works sent to the journal are not sent back to authors whether they have been published or 
not.

16. All responsibility of works belongs to author(s).

17. Publication and copy rights of published works belong to our journal. Publication right of 
each work uploaded to the system is automatically transferred to the journal by the author. For 
this, there is no need to ask for signing of any copy right agreement with the author. Author(s) 
are considered to have acknowledged this when they have uploaded their work to the system. 
They do not have any right to object.     

18. Author(s) approve that full versions of their works are uploaded to non-commercial elect-
ronic data bases to support national and international information exchange. Within this scope, 
International Refereed Journal of Nursing Research has Public License which enables full text 
publication of articles on internet.    

19. UHD is an electronic journal but is also published in paper version. Individuals who would 
like to get printed version of the journal can obtain it by paying the necessary fee to the relevant 
printing company. Our journal does not have to provide printed version of the journal to any 
author or individual. Annual membership fee should also be sent to relevant printing company 



for works sent to our journal. This membership fee is collected for only annual printing and 
other costs of the journal. You may also be charged to the authors magazine costs. 

20. Evaluation process of works uploaded to the system is two months. Works which are not 
evaluated within this period of time and about which information report is not received are sent 
to a different referee.   

21. Author(s) has to upload “DATE OF REPORT”, “REPORT INFORMATION-REPORT 
NUMBER” to “ETHICS BOARD REPORT INFORMATION” part of the publication sub-
mission system of the journal in “EXPERIMENTAL, CASE STUDY and INSTITUTIONAL” 
works requiring ETHICS BOARD report. Our journal is not held liable within the framework 
of national or international legal rules in case of possible unfavourable and deficient situati-
on. In such cases, every responsibility belongs to author(s). If ethics board report and official 
information related to the research is available while uploading the work to the system, such 
information must be entered into the system. In such case, editors of the journal, system editors, 
editorial board, publisher, editorial director, referees board and any referees evaluating works 
cannot be held liable and responsible. Author(s) are held responsible in any possible material, 
moral and legal unfavourable situation. OUR JOURNAL UNILATERALLY RESERVES ITS 
LEGAL RIGHTS NATIONALLY AND INTERNATIONALLY IN CASE OF ANY MATE-
RIAL, MORAL AND LEGAL “UNFAVOURABLE” SITUATION WHICH MAY OCCUR 
AGAINST OUR JOURNAL.     

IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 21 ITEMS OF PUBLICATION PRINCIP-
LES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR or AUTHORS WHO ARE INVOLVED 
IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO THESE PRINCIPLES. 
OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF PUBLICATION PRINCIP-
LES, and PUBLISHING, EVALUATION or REFUSAL OF WORKS. THIS RIGHT CANNOT 
BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES AND CONDITIONS. OUR JOURNAL 
HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS WITHIN THE FRAMEWORK OF RELE-
VANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE OF AUTHOR/AUTHORS WHO DO NOT ACT 
IN ACCORDANCE WITH RELEVANT PRINCIPLES and RULES. EVERYBODY WHO IS 
INVOLVED IN THE SYSTEM HAS AUTOMATICALLY AGREED ON THESE POINTS IN 
ADVANCE.       



ULUSLAR ARASI HAKEMLİ HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (UHD)

YAZARLARA BİLGİ

1.Dergimizin yazım dili Türkçe’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, 
proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” türünde yayınlara yer verilmektedir.

2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi onay 
vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir. 

3. Dergimiz e dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tara-
fından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin 
tüm sayılarına okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır.

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5.Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6. Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/yazarlara 
aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. 

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir neden-
le bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. Böyle bir 
olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar 
hakkında hukuki işlem başlatılır. 

8. Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu görüş 
alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi 
hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka 
hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda 
hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden çekemez.

9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve çalışma 
aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. 

10.Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmeyi isteme 
hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editör tarafından bilinir ve gizli tutulur. 

11. Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına uymayan 
yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım kurallarına uygun düzen-
lenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. Hakem tarafından istenen düzeltmeler 
sistemden görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara mail yolu ile bilgi verilmektedir. Her bir 
hakem, yayın için iki kez düzeltme isteme hakkına sahiptir. Her iki talep doğrultusunda istenen düzelt-



menin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda 
düzenlenen yayınlar tekrar editör tarafından değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı 
verilir. Bu durum sistemden ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir.

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor ise 
mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve açıklanma-
lıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul etmez. 

13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör tara-
fından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasında bulunamaz. 

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu işlem 
için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı ile dergimize 
devredilmiş olur. 

15. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar muhatap 
alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme zorunluluğu yoktur.

16. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimizin 
hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz. 

17. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen sü-
redir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle dergimiz 
hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.

18.Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve iletişimden 
sorumlu yazara mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi tamamlandıktan sonra, sis-
tem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. Bundan önce yapılacak düzeltmelerin 
sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş makalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden 
tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu 
süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar 
dergimiz hakkında bir yaptırım hakkına sahip olamaz. 

19. Yazım Kuralları:

• Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sa-
yısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

• Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karakterinde, 
ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 10 punto olmalı ve tüm içerik 1 satır aralığında 
yazılmalıdır.

• Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.



• Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa numarası 
verilmiş olmalıdır.

• Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sütun ha-
linde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakı-
larak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kaynaklardan sonra 12 punto ve tek 
sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

• İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce başlık altında 
yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve Abstract, 150-200 kelimeyi 
geçmeyecek şekilde ve 10 punto olarak hazırlanmalıdır.  Özet, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve 
Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abstract, Aim, Method, Results, Conclusion ve 
Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır. Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/Key 
Words ilk harfleri büyük olacak şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili 
bölüme, ilk harfleri büyük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir.

• Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar notu” başlığı altında 
sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: YAZAR NOTU: Bu çalışma, 
1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de sözel bildiri olarak sunulmuştur.

• Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web 
üzerinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir. 

• Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul rapor 
bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir. Ayrıca etik 
kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir. 
Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına dair imzalı belgenin mail yolu ile 
editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

• Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var ise 
araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşekkür edilebilir)   
ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden oluşmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet (Extended Abstract), 750-1000 kelime olacak şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanma-
lıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, 
bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazır-
lanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance (sadece bu bölümde 
kaynakça yer alabilir), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye 
ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. 

• Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve başlıkları 
tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 10 punto, kalın (bold), iki yana 



yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır.  Tablolar sadece yatay 
çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalıdır. Tablo içi 1 satır aralığında 
ve 10 punto olmalıdır.  Tabloya ait açıklamalar ve kaynak gösterimi, tablonun altında 10 punto 
ve başına * işareti konularak belirtilmelidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21. Başka kaynaktan 
alınan tablo ve figürlerin altında parantez içerisinde kaynak tam olarak belirtilmelidir. Kısaltmalar ile 
ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya da  “a, b” kullanılarak 10 punto ile açıklanmalıdır. 
Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.

• Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin,  Kaynaklar ve Genişletilmiş 
İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve 
Abstract bölümleri 10 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun, metin iki yana 
yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. Me-
tin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümü ile tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce 
Özet (Extended English Abstract) 750-1000 kelime olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, 
Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended 
English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto 
ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition and 
Importance, Aim, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi 
gerekmektedir.

• Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, 
Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek yazılmalıdır. Sayfa 
yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 10 punto ve tek sütun;  Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, 
Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf 
sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English 
Abstract), 750-1000 kelime olacak şekilde Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra 
makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki 
yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and Conclusion 
başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Olgu sunumu fotoğraf ve 
akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli izinler alınmalı ve altında “*” 
simgesi eklenerek 10 punto olacak şekilde kaynak belirtilmelidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.

MAKALE İÇİ REFERANSLAR:

 • Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek makale 
kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın adı, basım yılı 
ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan Sayfa Numarası)



• İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir. Metnin 
içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açıklaması ile yerini alır.

•  Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

• Alıntılar  30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf olarak 
verilir.

• Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde yazarın 
soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007:2345)

• Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı yapılan 
sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005:36) çalışmasında ……….

• İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, İngilizce yayın 
ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007:20)

• İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012:236).

• İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al.” ibaresi yer alır: (Hossain et al., 2007:156).

• Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi harfler 
eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

• Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden noktalı 
virgül ile ayrılır: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36)

KAYNAKÇA YAZIM METODU:

Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu kaynaklar 
yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması kaynakçada yer 
alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılmalıdır.

• Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise 
ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.” İbaresi yer almalıdır. Son yazardan 
sonra,”vd.” veya “et al.” ibarelerinden önce “&” simgesi yer almalıdır.

• İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir. 



* 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 
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