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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, 

Güç sahibi olmak, profesyonel olmanın ve profesyonel imajın bir parçasıdır. Sağlık bakım sis-
temleri içinde yaşanan değişimler, maliyet etkin bakım verme, hasta bakım kalitesini arttırma ve hasta 
güvenliğini sağlama çabaları, güçlü hemşirelere gereksinimi artırmıştır. Hastanelerde ve sağlık bakım 
hizmetinin verildiği her ortamda daha kaliteli hizmet sunulabilmesi için; hemşirelerin değişimlere ayak 
uydurabilmeleri, değişimlere öncülük edebilmeleri, diğerlerini etkileyebilmeleri, hemşirelerin ve yöne-
tici hemşirelerin güç kaynaklarının farkında olmaları, güç kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmaları ve 
güçlü olmaları gerekmektedir. Güç kaynaklarını geliştirmede hemşirelere bazı sorumluluklar düşmek-
tedir. Bunlar; mesleki araştırma yapma ve araştırmalara katkı sağlama, mesleki örgütlere aktif katılım, 
çalıştığı kurumda mesleğin gelişimine katkı sağlayacak çalışma gruplarına etkin katılım, hemşirelerin 
birbirilerine gücü elde etme ve kullanma konusunda pozitif rol model olmaları, mentörlük yapmaları, 
kurumunu, çalışma arkadaşlarını, yöneticilerini ve bakım verilen hastaları tanıma, yasaları, yönetme-
likleri, görev tanımlarını iyi bilme, değişiklikleri takip etme, girişimci olma, etkili iletişim tekniklerini 
kullanma, daha etkileyici bir görünüş sağlama, eğitim sürecine devam etme ve deneyimleri arttırma-
dır. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergimizin sekizinci sayısını siz okurlarına sun-
maktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Dergimizin bu sayısında; “Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelikte 
Araştırmaya, Gelişmelere Farkındalığı ve Tutumu”, “Hemşirelik Öğrencilerinin İnternet  Bağımlılığı 
ve İlişkili Faktörler”, “Klinisyen Hemşirelerin Öğrenci Hemşirelere Yönelik Düşüncelerinin Belirlen-
mesi”, “Mastektomi Olan Kadınlarda Beden İmajı Değişimi”, “Acil Birimlerde Çalışan Hemşirele-
rin İletişim Becerileri ve Empati Düzeylerinin Değerlendirilmesi”, “Cep Telefonu Kullanımının Sperm 
Kalitesi Üzerine Etkisi: Bir Sistematik Derleme”, “Hemşirelikte Araştırma Kullanım Modelleri ve Bu 
Modellerin Kullanıldığı Araştırma Örnekleri”, “Hemşirelerin Otonomi Düzeylerinin Bazı Değişkenler 
Açısından İncelenmesi”, “Hemşirelerin Tıbbi Hata Yapma Eğilimleri ve Etkileyen Faktörler”, “Tür-
kiye’deki Hakemli Hemşirelik Dergilerinde 2011-2015 Yılları Arasında Hemşirelik Esasları Alanında 
Yayınlanan Araştırmaların Bazı Özellikleri”, “Lise Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Düşün-
celeri”, “Hemşirelerin Kültürlerarası Hemşirelik Bakımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”, “Hasta 
Kontrollü Analjezi Uygulanan Hastalarda Progresif Gevşeme Egzersizlerinin  Bulantı, Kusma, Ağrı ve 
Anksiyete Üzerine Etkisinin İncelendiği Randomize  Kontrollü Bir Çalışma”, “Serebral Resüsitasyonda 
Güncel Bir Yaklaşım: Terapötik Hipotermi” isimli toplam on dört adet makaleye yer verdik. Bu makale-
lerin hemşirelik alanında hizmet veren hemşirelere ve akademisyenlere yararlı olacağını ve gücümüzün 
artmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Bu güne kadar değerli zamanlarını vererek makale de-
ğerlendirmelerini titizlikle yapan hakemlerimize teşekkür ediyoruz. Sizlerin desteği ve göndereceğiniz 

Prof. Dr. Ümran SEVİL
Baş Editör

Doç. Dr. Şenay ÜNSAL ATAN
Sayı Editörü
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nitelikli araştırma makaleleri sayesinde bu derginin de uluslararası süreli yayınlar içerisinde SCI-E’de 
dizinlenen dergiler arasında yer almasını arzu ediyoruz. Aramıza yeni katılan bilim insanlarına ve ya-
yınlarıyla bizleri destekleyen yazarlarımıza okuyucu ve takipçilerimize, dergide emeği geçen herkese 
yürekten sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunar bir sonraki sayımızda görüşmek üzere esenlik ve mutlu-
luklar dileriz.

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

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı 
olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri 
kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalış-
malar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar 
kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek 
her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer 
şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde 
dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve 
mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması 
aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
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Refereed Journal of Nursing Research. A total of fourteen papers in this volume are as follows; “Aware-
ness and Attitude of Nursing Students Regarding Research and Developments in Nursing”, “Internet 
Addiction of Nursing Students and Relevant Factors”, “Establishing the Opinions of Clinician Nurses 
about Students Nurses”, “Change of Body Image in Women Operated with Mastectomy”, “Analyzing 
the Communication Skills and Empathy Levels of the Nurses Working in Emergency Units”, “The Effect 
of Mobile Phone Use on the Quality of Sperms: A Systematic Compilation”, “Models of Research Use in 
Nursing and Research Samples in Which These Models Are Used”, “Analyzing the Autonomy Levels of 
Nurses in Terms of Some Variables”, “The Tendency of Nurses to Make Medical Mistakes and Affecting 
Factors”, “Some Characteristics of the Researches Published in the Field of Nursing Principles during 
the Years of 2011-2015 in Refereed Nursing Journals in Turkey”, “Opinions of High School Students 
about the Nursing Profession”, “Analyzing the Opinions of Nurses on Intercultural Nursing Care”, “A 
Randomized Controlled Study Analyzing the Effect of Progressive Relaxation Exercises on Sickness, 
Vomiting, Pain and Anxiety in the Patients Applied with Patient-Controlled Analgesia”, “A Current Ap-
proach in Cerebral Resuscitation: Therapeutic Hypothermia”.  We are of the opinion that these articles 
will be useful for the nurses and academicians serving in the field of nursing and contribute to our power. 
We would like to thank our referees who have conducted delicate evaluation of the articles by spending 
their valuable time. We hope that this journal will be ranked among the journals indexed in SCI-E within 
the international periodical publications thanks to your support and high-quality research articles to be 
sent. We express our gratitude to the scientists who have just joined us, our authors who support us with 
their papers, our followers and all those who have contributed. We wish you welfare and joy until seeing 
you in the next volume. Best regards. 

(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).



XV

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. 
in this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current 
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers 
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.



11

NURSING STUDENTS’ ATTITUDES TO AND AWARENESS OF 
RESEARCH AND DEVELOPMENT WITHIN NURSING 1

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMAYA, 
GELİŞMELERE FARKINDALIĞI VE TUTUMU

Mehtap TAN1, Hatice POLAT1, Afitap ÖZDELİKARA2

1 Atatürk Üniversitesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum/Türkiye
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Samsun/Türkiye

Öz: Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin araştırma 
ve gelişmelere farkındalığını ve tutumunu belirlemek 
amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştır-
mada öğrencilere ait tanıtıcı form ile Hemşirelik Öğrenci-
lerinin Araştırmaya Gelişmelere Farkındalığı ve Tutumu 
Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde orta-
lama, yüzdelik, Independent Sample T testi, Cronbach’s 
alpha, Kruskall-Wallis ve Mann-Whitney U analizi kulla-
nılmıştır. Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin araştırmaya, 
gelişmelere farkındalık ve tutum puan ortalaması 114.38±19.14 
olup, yüksek olduğu saptanmıştır. Hemşire öğrencilerin 
herhangi bir araştırmaya katılma durumu, araştırmayı 
planlama, uygulama ve yayınlama durumları ile araştırma-
ya gelişmelere farkındalığı ve tutumu ölçeği puan ortala-
maları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur(p<0.05). Hemşire öğrencilerin bilimsel top-
lantıya katılma, dergi aboneliği, dergi okuma sıklığı ve 
hemşireliğe ait bilimsel dergileri bilme durumları ile ölçe-
ğe ait puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamsız bulunmuştur (p>0.05). Sonuç: Hemşire öğrenci-
lerin araştırmaya, gelişmelere farkındalık ve tutumlarının 
olumlu olmasına rağmen, araştırmaya katılım, planlama, 
uygulama ve yayınlama durumlarının düşük seviyede ol-
duğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Araştırma, Farkındalık, Gelişme, 
Hemşirelik Öğrencisi, Tutum

Abstract: Aim: This study was conducted as a descriptive 
study to determine nursing students’ awareness of and at-
titude towards research and development. Method: A 
descriptive questionnaire for the students and the Nursing 
Students’ Awareness of and Attitude towards Research and 
Development Scale were used in the study. Mean, percen-
tages, Independent Sample t-test, Cronbach’s alpha, Krus-
kall-Wallis and Mann-Whitney U Analysis were used to 
evaluate the data. Results: The mean score of nursing 
students’ awareness of and attitude towards research and 
development was 114.38±19.14, which was quite high.  
The difference between nursing students’ participating in, 
planning, implementing and publishing any research, and 
their mean scores of awareness of and attitude towards the 
research and development scale was found to be statistically 
significant (p<0.05). The difference between nursing students’ 
participation in scientific meetings, subscription to journals, 
frequency of reading journals and knowledge of scientific 
journals on nursing, and their scale mean scores was found 
to be statistically insignificant (p>0.05). Conclusion: 
Although nursing students’ awareness of and attitude towards 
research and development was positive, their participating 
in, planning, implementing and publishing researches were 
observed to be at a low level. 

Key Words: Attitudes, Awareness, Development, Nur-
sing Student, Research
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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 

INTRODUCTION

Nursing researches, which are important for 
the development of nursing profession, deal 
with nursing research problems in line with the 
scientific research process. The nurses’ role in 
research, which has been discussed for many 
years, is considered to be one of the expected 
duties of nurses who receive training on rese-
arch at a certain level. In addition to actively 
participating in this process by conducting 
research, nurses are also expected to read re-
searches, evaluate them and use the research 
results in their practices (Retsas, 2000:599-
606; Hinds et al., 2000:317-24). Although it is 
known that nursing research training has been 
included in undergraduate level programs in 
North American countries since 1940s, it has 
been reported reported that nursing research 
training could only be included in the basic 
education programs in many European count-
ries as late as 1980s or 1990s, the years when 
nursing became a university-level education 
(Cooke and Green, 2000:55-65).

The historical background of nursing researches 
in Turkey goes back to years 1955-1960 when 
Nursing Colleges were established and nursing 
education started to have positive develop-
ments, but it was only after 1972 when master 
and Ph.D. programs were opened that nurse in-
vestigators began conducting professional rese-
arches and presenting them at national and in-

ternational scientific meetings. It can be asserted 
that initial nursing research activities in Turkey 
started with postgraduate education theses on 
nursing. The number of nursing researches has 
increased in Turkey since then, but the majority 
of these researches have been performed by aca-
demician nurses (Emiroğlu, 2004:85-90). Ho-
wever, nursing researches could not reach a de-
sired level in both quantity and quality. The first 
National Nursing Congress was held in 1985. 
The first National Nursing Students’ Symposi-
um was held in 2000. While mostly academi-
cian nurses seemed to attend earlier congresses 
and symposia, nurses and nursing students be-
gan to contribute to information generation in 
later years, which was a positive development. 
Nursing research, which is included in the prog-
rams of institutions providing undergraduate 
nursing education as a core course, is provided 
at an advanced level within postgraduate educa-
tion programs (Özsoy, 2007:243-8).

The International Council of Nurses stated 
that professional nursing can only be perfor-
med through research-based practices and 
emphasized the necessity of research training 
to conduct researches, improve research ca-
pacity and evaluate researches from a critical 
viewpoint by nurses and students. It should be 
noted, however, that it can be a long process 
for nurses to develop positive attitudes and 
behaviors by discontinuing their habitual and 
recurring patterns, and by foreseeing the im-
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portance of research, developing awareness 
and activating their motivation (Thompson et 
al., 2001:376-88).

Therefore, nursing students should be ins-
tructed about the importance of researches, 
making use of researches and the process of 
scientific approach; they should be brought 
with awareness and positive attitudes (Uysal 
et al., 2010:3443-52).

Although research training is included in the 
basic educational programs, the results of a 
study showed that nursing students remained 
disinterested about research methodology du-
ring their education and they tended to learn 
nursing practices rather than research met-
hodology (Ax and Kincade, 2001:161-70; 
Dunn et al., 1998:462-70; McCaughan et al. 
2002:46-60; Oranto et al., 2002:205-13). For 
this reason, nursing researches need incor-
porate nursing education, nursing manage-
ment and nursing practices (Bayık, 2002:13-
30). In Turkey, there is a limited number 
of studies concerning nurses’ and nursing 
students’ attitudes towards researches, and 
the obstacles and conveniences they face in 
this area (Tan et al., 2011:44-50; Yava et al., 
2007:72-80; Yava et al., 2009:166-75; Koca-
man et al., 2010:1908-18; Erdogan and Ko-
caman, 2011:29-36; Uysal et al., 2010:3443-
52; Yavuz and  Kaymakci, 1996:1-7; Bahar, 
1997:241-56; Turan and Ceylan, 2005:74; 

Temel et al., 2008:108-23). This study was 
planned and conducted to fill this deficiency.   

The study results are expected to provide gu-
idance for new arrangements that will enable 
nursing students to gain the skills of reading 
and evaluating researches and to eliminate 
the obstacles preventing their participation 
in research. This study was planned and con-
ducted to determine nursing students’ awa-
reness of and attitudes towards research and 
development and to contribute to the limited 
amount of information in related literature. 

METHODS

Setting and Sample

The study was conducted as a descriptive 
study in a nursing college and a health col-
lege between April and June 2009. The study 
was completed with 182 students, including 
115 from the nursing college and 67 from the 
health college, who were studying as juniors 
and seniors and have received research cour-
ses and agreed to participate in the study.

Measures

Instruments

A questionnaire for identifying research acti-
vities of students and the Nursing Students’ 
Awareness of and Attitude towards Research 
and Development Scale were used as data 
collection tools. 
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Questionnaire

The questionnaire for identifying research 
activities of students included questions abo-
ut participating, planning, implementing and 
publishing researches, being a voluntary sub-
ject in a study, data collection, participation in 
scientific meetings, subscription to journals, 
frequency of reading journals, and knowled-
ge of nursing journals. 

Nursing Students’ Awareness of and Attitude 
towards Research and Development Scale

Being developed by Björkström et al. 

(2003:393-402) and adapted to Turkish by Te-
mel et al. (2008:108-123) the Nursing Students’ 
Awareness of and Attitude towards Research 
and Development Scale consisted of 29 Likert-
type items (Don’t agree at all=1, Agree very litt-
le=2, Agree partially=3, Agree=4, Agree very 
much=5). Twelve items are structured negati-
vely (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23 and 26) 
and 17 items positively (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29). The negative 
items are scored reversely. The highest score to 
be obtained from the scale is 145 and the lowest 
score is 29. The Mean scores of “Nursing Stu-
dents’ Awareness of and Attitude towards Re-
search and Development Scale” were obtained 
by the students by means of scoring the scales. 
Moreover, percentage distributions of answers 
given by the students to the scale items were 
also analysed in this study. An evaluation was 
made by considering only “agree” and “disag-

ree” answers of the students in relation to the 
scale items (Table 2). Cronbach Alpha coeffi-
cient of the scale is .89. The Cronbach Alpha 
value was found to be .93 for this study.

Data Collection

The data collection tools were distributed by 
the researchers to 3rd and 4th year students in 
their classrooms at an agreed time and they 
were collected again by the researchers after 
they have been completed. The data collecti-
on tools took 10-15 minutes. 

Data Analysis

The data were evaluated by SPSS (version 
13.0) programme. Numbers, percentages and 
mean standard deviation were used to evalu-
ate descriptive information and t-Student test, 
Cronbach’s alpha, Kruskall-Wallis and Mann-
Whitney U Analysis were used in independent 
groups to examine the independent variables 
and the scale sub-scale relationships. 

Ethical Evaluation

Written permissions were obtained from the 
relevant institutions before commencing the 
research. Nursing students, who were volun-
tary to participate in the study, were informed 
about the purpose of the study. In order to use 
the scale, an approval was obtained from Te-
mel et al. (2008:108-123), who conducted va-
lidity and reliability of the scale, via e-mail. 
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yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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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 

Table 1. Distribution of Mean Scores Obtained by Nursing Students from the Awareness 
of and Attitude Towards Research and Development Scale According to Their Descripti-

ve Characteristics (n= 182)

Variables n (%) X ± SD

Participating in a research process
Yes                                              
No

58 (31.9)
124 (68.1)

119.22±19.74
112.12±18.49

t: 2.363
p<0.05

Participating in the research planning
Yes                                             
No

23 (12.6)
159 (87.4)

122.57±18.58
113.20±18.98

t: 2.217   
p<0.05

Participating in data collection
Yes                                           
No

21(11.5)
161(88.5)

122.57±18.58
113.20±18.98

t: 2.217     
p<0.05

Participating in research publishing
Yes
 No

13   (7.1)
169 (92.9)

127.52±16.07
112.67±18.88

MWU:795.00  
p<0.01

Being a voluntary subject in a study
Yes                                             
No 

46 (25.3)
136 (74.7)

116.85±23.72
114.20±18.81

MWU:940.00    
p>0.05

Participating in a scientific meeting
Yes                                              
No

54 (29.7)
128 (70.3)

119.28±21.14
113.34±18.59

t: 1.608   
p>0.05

Journal subscription status
Yes                                              
No

59 (32.4)
123 (67.6)

112.80±20.96
115.10±18.36

t: .728   
p>0.05

Reading scientific nursing journals
Never read                                            
Once a year                                            
Once every three months                                          
Once a month

71 (39)
32 (17.6)
22 (12.1)
57 (31.3)

110.11±20.08
115.78±18.97
114.82±16.68
118.75±18.23

KW: 5.828  
p>0.05

State of knowing a nursing                 
journal 
No                                             
Yes

97 (53.3)
85 (46.7)

118.00±17.72
112.65±19.62

t: 1.776    
p>0.05
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FINDINGS

The mean age of the students participating 
in the study was 21.93±1.10. When students’ 
participation in research activities was exa-
mined, it was found that 31.9% of them had 
taken part in a research previously and 12.6% 
participated in the planning process of a re-
search, 11.5% implemented a research, 7.1% 
published a research and 25.3% were a vo-
luntary subject in a study. It was found that 
29.7% of the students attended a scientific 
meeting, 46.7% were familiar with a nursing 
journal, 31.3% read a journal once a month 
and 32.4% had a subscription for a journal 
(Table 1).

The lowest score obtained by the nursing 
students from the scale was 73 and the hig-
hest score was 145, the mean scale score was 
114.38±19.14. The highest score to be obtai-
ned from the scale is 145 and the lowest score 
is 29 (Table 2). 

Table 3 illustrates the lowest and highest per-
centages of the nursing students’ awareness 
of and attitude towards research and deve-
lopment. Examining at the first three hig-

hest scale items for which they responded 
as “don’t agree at all”, it was observed that 
they were respectively for the items “Partici-
pating in studies for the development of nur-
sing profession is not useful for the skills of 
nurses”, “It is not necessary to participate in 
studies for the development of nursing” and 
the item “Researches in nursing do not rai-
se the status of this profession”. Examining 
the scale items for which they responded as 
“Agree very much”, it was observed that they 
were respectively for the items “The results 
of nursing researches should be conveyed to 
a larger extent to work areas”, for the item 
“Nursing profession should be based on sci-
ence and reliable experiences” and the item 
“There should be a larger number of nurses in 
clinical area who have received postgraduate 
education (Ph.D.)”. 

There was a statistically significant differen-
ce between the students’ participation in sci-
entific meetings and the planning, implemen-
tation and publication of a research, and their 
mean scores of Nursing Students’ Awareness 
of and Attitude towards Research and Deve-
lopment Scale (p<0.05). 

Table 2. Distribution of Mean Scores Obtained by Students from the Awareness of and 
Attitude Towards Research and Development Scale

 Minimum Maximum X ± SS

Scale score 73.00 145.00 114.38±19.14
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Table 3. Distribution of the Highest and the Lowest Response Rates of Nursing Students to 
the Awareness of and Attitude Towards Research and Development Scale (N= 182)

Rank
order

Question
Rated as
a great 
extent

Rated as
no opinion

1 As a nurse you must be able to read literature in English 31 (17.0) 38 (20.9)

2 To participate in research aiming at the development of the nursing 
profession does not contribute to the improvement of  skills in nursing

143 (78.6) 5 (2.7)

3 I think it is interesting to read scientific articles about nursing care 8 (4.9) 34 (18.7)

4 Nurses are not in need of knowledge based on research as much as doctors
114 (62.6) 6 (3.3)

5 Nursing sciences and researches make nursing visible 6 (3.3) 64 (35.2)

6 The nursing profession consists of practical work and does not have to 
include research

111 (61.0) 5 (2.7)

7 At the work place (e.g. the ward) current research literature
about nursing care should be available

5 (2.7) 82 (45.1)

8 To participate in research for the development of the nursing profession is 
unnecessary

134 (73.6) 2 (1.1)

9 The nurse’s should be a part of the task to participate in research for the 
development of the nursing profession

12 (6.6) 52 (28.6)

10 We do not need any researchers in nursing to develop the care, the nurses 
will manage that by themselves

86 (47.3) 3 (1.6)

11 I am keen to attend international research conferences 14 (7.7) 69 (37.9)

12 Nursing research complicates the daily nursing work 78 (42.9) 9 (4.9)

13 Lecturers from the nursing education should be a resource for stimulating 
the development of nursing in the workplace

10 (5.5) 76 (41.8)

14 Nursing research does not give the nursing profession a higher status. 128 (70.3) 4 (2.2)

15 The PhD degree for nurses should be a necessary qualification for securing 
some higher positions in the nursing area

12 (6.6) 59 (32.4)

16 Further education in research and a research connection is not
important for the future

105 (57.7) 3 (1.6)

17 In the practical work there should be more nurses with a PhD/research 
education

18 (9.9) 81 (44.5)
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18 To participate in research does not contribute to the improvement of skills 
in nursing 

105 (57.7) 12 (6.6)

19 Nursing research results should be more widely spread to nurses 9 (4.9) 85 (46.7)

20 Nursing research is very important for personal development as a 
professional nurse

11 (6.0) 70 (38.5)

21 It is not realistic to believe that  research results are used in nursing 
practices

92 (50.5) 9 (4.9)

22 The nurse’s duty should include participation in research 10 (5.5) 51 (28.0)

23 I do not bother to find out about research results 372 (9.6) 8 (4.4)

24 Nursing students should be a resource for stimulating the development of 
nursing care in the work place

14 (7.7) 65 (35.7)

25 The nursing  profession should be based on science and reliable experience 7 (3.8) 84 (46.2)

26 There is no point in devoting one’s time to research in nursing 73 (40.1) 10 (5.5)

27 Nurses ought to take the time to read research reports 9 (4.9) 48 (26.4)

28 To introduce changes and to try new ideas are very important in the 
nursing profession

5 (2.7) 67 (36.8)

29 I think the questions in this questionnaire are important 12 (6.6) 49 (26.9)

DISCUSSION

This study revealed that nursing students’ 
awareness of and attitude towards research 
and development were positive. The overall 
mean score of the students was found to be 
114.38±19.14 at the end of the study. The re-
sults obtained from this study were consistent 
with those of previous studies (Björkström et 
al., 2003:393-402; Temel et al., 2008:108-23; 
Ünsal et al., 2011:40; Duran et al., 2011:33).

In their study with Swedish nursing students, 
Björkström et al. (2003:393-402) found that 
the overall score was 128.5±17.3. In their 
study, Temel et al. (2008:108-23) found that 

nursing students’ mean overall score was 
122.1±13.85. In the other studies conducted in 
different locations of the country, Ünsal, Kara-
kurt and Tanrıverdi (2011:40) found the mean 
overall scores respectively; 123.10±20.29, 
120.58±12.86 and 111.96±20.21 and Duran 
et al. (2011:33) found the mean overall score 
as 110.05±15.11. 

In the study, 78.6% of the nursing students 
stated that they did not agree at all with the 
expression “Participating in studies for the 
development of nursing profession is not use-
ful for the skills of nurses”. The results of the 
study were similar to those of previous stu-
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dies (Duran et al., 2011:33). Based on these 
results, it can be said that nursing students 
were aware of the fact that their participation 
in researches to develop the profession had a 
positive contribution to nurses’ skills.

In this study, 73.6% of the nursing students 
responded as “Don’t agree at all” to the item 
“It is not necessary to participate in studies 
for the development of nursing”. The result 
of the study was consistent with that of the 
previous study (Temel et al., 2008:108-23). 
These results showed that nurses were aware 
of the fact that researches conducted for de-
veloping the profession were one of the res-
ponsibilities of nurses. 

In this study, 70.3% of the nursing students 
stated that they did not agree at all with the 
item “Researches in nursing do not raise the 
status of this profession”. This result of the 
study showed that the students were aware 
of the fact that it was important to conduct 
researches on the profession in raising the 
status of the profession. The purpose of any 
profession is to provide effective and useful 
service at the highest level. To achieve this 
goal, professions need scientific researches 
that improve their knowledge structure and 
occupational practices. 

When the items to which they responded as 
“agree very much” were examined, it was ob-
served that the item “The results of nursing 

researches should be conveyed to a larger ex-
tent to work areas” came in the 1st rank. If 
nursing researches are reflected into clinical 
practices, it might be possible to to improve 
health services. 

The item “Nursing profession should be ba-
sed on science and reliable experiences” 
came in the 2nd rank. As the students pointed 
out, nurses need to set out strategies to ensure 
that their clinical decisions are right and evi-
dence-based, uncertainties are identified and 
solutions are sought and implemented. It will 
be helpful as much as education if managers 
and nurses make use of transformation mo-
dels and develop new approaches in determi-
ning common strategies. Lash (2009:18-20) 
says that “Use of knowledge derived from 
researches constitutes the basis of professi-
onal education”. A great responsibility falls 
to academicians, clinicians, managing nurses 
and nursing associations with respect to this 
subject.

The item that was agreed by the nursing stu-
dents in the 3rd rank was “There should be 
a larger number of nurses in clinical area 
who have received postgraduate education 
(Ph.D.)”. As mentioned in the results of the 
studies conducted previously, an increase 
in the nurses’ educational level leads to an 
increase in the number of scientific researc-
hes, which contributes to the development 
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of the profession. This is important for ac-
quiring professionalism (Beydağ and Arslan, 
2008:75-87; Karamanoğlu et al., 2009:12-7; 
Kavaklı et al., 2009:168-73).

It was found that 31.9% of the students had 
participated in a research previously; 12.6% 
participated in a process of planning of a rese-
arch, 11.5% were in implemented a research, 
7.1% published a research, 29.7% attended a 
scientific meeting, 46.7% were familiar with 
a nursing journal, 31.3% read a journal once a 
month and 32.4% subscribed to a journal. The 
results of the study were consistent with tho-
se of the previous studies (Björkström et al., 
2003:393-402; Ünsal et al., 2011:40; Duran 
et al., 2011:33; Mattila et al., 2005:487-95; 
Mattila et al., 2004:30-5; Kaçaroğlu and Ko-
yun, 2010:337). As a result of the study, it can 
be asserted that the students had a low level 
of research attendance, planning, implemen-
tation and publication. Despite the fact that 
the students participated in research course, 
these low levels may be attributed to their 
insufficiency in putting the information they 
learned into practice. Therefore, the faculty 
staff should support and encourage students 
to make, plan, implement and publish rese-
arches during their education. In fact, previo-
us studies also produced results that support 
this issue (Mattila and Eriksson, 2007:568-
76; Mehrdad et al., 2007:1-13; Halabi and 
Hamdan-Mansour, 2012:363-73). 

The study revealed that those nursing stu-
dents who had been engaged in making, plan-
ning, implementing or publishing researches 
previously had higher mean scale scores. Ba-
sed on this result, it can be said that if nur-
sing students were encouraged to participate 
in researches, this might affect their attitudes 
towards research and development positively. 
However, Duran et al. (2011:33) found in the-
ir study that participation of students in any 
research activity did not affect their aware-
ness of research and development. 

The difference between students’ participa-
tion in a scientific meeting, subscription to 
a journal, frequency of reading journals and 
knowledge of scientific journals on nursing, 
and their mean scale scores was found insig-
nificant. Duran et al. (2011:33) also found 
that there was not any significant difference 
between the students’ frequency of reading 
any journals and their scale scores. Ünsal et 
al. (2011:40) found that those who read jour-
nals had more awareness and positive attitu-
des than those who did not.

CONCLUSIONS

The results showed that the nursing students 
had an overall positive attitude towards nur-
sing research and their interest in a particular 
development or research area in nursing was 
the most important variable for their attitudes 
and expected use of nursing research in the 
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future. Therefore, it is important to encourage 
the students’ interest in specific development/ 
research areas of nursing during their educa-
tion.

Despite the students’ positive attitudes to-
wards research and development, their par-
ticipation in researches and planning, imple-
mentation and publication of them as well as 
their participation in scientific meetings and 
their subscription to a scientific journal, re-
ading frequency of a scientific journal were 
found to be at a low level. These results will 
provide guidance to academicians in dealing 
with and solving these issues during the edu-
cation of nursing students. 

LIMITATIONS

The study was performed with only the senior 
and junior students who received research co-
urses. This may affect the results positively. 
Thus, future studies may include an evaluati-
on of the attitudes of students taking and not 
taking research courses. 
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE 
İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 1

INTERNET ADDICTION OF NURSING STUDENTS AND  
RELEVANT FACTORS
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4 Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Aydın/Türkiye

Öz: Amaç:Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin internet ba-
ğımlılığı düzeylerini ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla 
planlanmıştır.Yöntem:Araştırmaya, katılmayı kabul eden 338 
hemşirelik öğrencisi dahil edilmiştir. Veriler Aralık 2014-Ocak 
2015 ayları arasında sınıf ortamında toplanmıştır. Veri topla-
mada “Öğrencilerin Sosyodemografik ve İnternet Kullanım 
Özelliklerini Belirleyici Form”, “İnternet Bağımlılığı Ölçeği”, 
Beck Depresyon ve Beck Anksiyete Ölçeği kullanılmıştır. 
Bulgular: İnternet bağımlılığı üzerinde cinsiyet, bir defada 
internete bağlanma süresi, internet kullanım sıklığı, toplam 
günlük internete bağlanma süresi etkili faktörler olarak bu-
lunmuştur (p<0.05). Buna göre erkeklerin internet bağımlılığı 
puanı (40.660) kızlara göre (34.250) anlamlı düzeyde daha 
yüksek bulunmuştur (t=-3.129; p=0.004). İnternete bir defada 
bağlanma süresi ile internet bağımlılığı puanı arasında anlam-
lı bir ilişki bulunmuştur (F=6.105; p<0.05). İnternet kullanım 
sıklığı ile internet bağımlılığı arasında anlamlı düzeyde bir 
ilişki saptanmıştır (F=6.695; p<0.05). Günlük toplam inter-
nete bağlanma süresi ile internet bağımlılığı puanı arasında 
anlamlı düzeyde bir ilişki saptanmıştır (F=10.420; p<0.05). 
Baba eğitim düzeyinin internet bağımlılığı düzeyinde etkili bir 
değişken olduğu saptanmıştır (F=2.288; p=0.046). Anksiyete 
ve depresyon düzeyinin artmasının internet bağımlılığını et-
kilediği görülmüştür (ß=0.259, ß=0.198). Sonuç: İnternet 
bağımlılığı; cinsiyet, internete bağlanma süresi, internet kul-
lanım sıklığı, baba eğitim durumu, anksiyete ve depresyon 
düzeyi ile ilişkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hemşire öğrenciler, İnternet, Bağımlılık

Abstract: Purpose: This study was designed to determine 
nursing students’ internet addiction levels and associated fac-
tors. Method: The research was carried out on 338 nursing 
students who agreed to participate in the study. Data were 
collected between the months of December 2014 to January 
2015 in classroom environment. As means of collecting 
the data, “The decisive form of student demographic and 
Internet Usage Features”,  “Internet Addiction Scale”, “Beck 
Depression Inventory” and “Beck Anxiety Inventory” were 
used. Results: Besides gender, the frequency, duration and 
effective total daily internet connection time were found to be 
the critical factors in internet addiction (p <0.05).The internet 
addiction scores of men (40 660) were significantly greater 
than those of girls (34 250) with (t = -3.129; p = 0.004). The 
internet addiction score had a statistically significant relati-
onship with the time to connect to Internet(p <.05, F=6.105; 
p <0.05), the frequency of Internet usage (F=6.695; p <0.05,) 
and daily total connection time (F=10.420, p<0.05). Father 
education level of students were also an effective variable in 
the level of internet addiction (F=2.288; p=0.046). The level 
of anxiety and depression impacted the internet addiction. 
Conclusions: Gender, connection duration and frequency, fat-
her education level of students, anxiety and depression are the 
critical factors  that lead to internet addiction.

Key Words: Nursing students, Internet, Addiction
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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

İnternet birçok bilgisayar sistemini bir proto-
kol ile birbirine bağlayan, dünya çapında yay-
gın olan ve sürekli büyüyen geniş, kitlesel bir 
iletişim aracıdır. İnternet bilgiye kolay, ucuz, 
hızlı ve güvenli ulaşıp, paylaşmanın en mo-
dern yoludur (Dursun, 2004:1-11).

Öğrenciler interneti ödev, proje, elektronik 
posta, araştırma kaynağı ve bilgiye ulaşma 
aracı olarak kullanabilmektedirler. İnternetin 
en güçlü özelliği kuşkusuz iletişim amaçlı 
kullanılmasıdır. Ergenler açısından ise; inter-
net, sosyal ilişkiler kurma ve biçimlendirme 
için günlük sosyal yaşamlarında kullandıkları 
bir araçtır (Ersun vd., 2012:86-92).

Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası hali-
ne gelen internet kullanımı günümüzde nere-
deyse bir zorunluluk halini almıştır. İnternet 
kullanımının son yıllarda özellikle gençler 
arasında kullanımının hızla arttığı görülmek-
tedir (Akın ve İskender, 2011:138-148).

Bu artışta gençlerin psikolojik ve gelişimsel 
özellikleri, internete kolay erişim, bilgisayar 
ve internet kullanımı konusunda beklentile-
rin etkili olduğu düşünülmektedir (Jonathan, 
2009:11-17).

İnternet, çocuk ve gençlerin bilgiye ulaşmala-
rını, araştırma yapmalarını, problem çözme-
lerini, yaratıcılıklarını kritik düşünmelerini 
ve kişisel gelişimlerini destekleyen teknolojik 

bir mucize olarak değerlendirilirken (Berson, 
2003:164-67; Kubey vd., 2001:366-382) aynı 
zamanda aşırı, kontrolsüz, amacı dışında ve 
bilinçsiz kullanılırsa kişisel becerilerin geliş-
mesini negatif etkileyen bir araca dönüşebil-
mektedir (Colwell and Kato, 2003: 149-158 ; 
Kerberg, 2005:243-47).

Günümüzde internet kullanımının neden ol-
duğu en yaygın sorunlardan biri de internet 
bağımlılığıdır (Murali and George, 2007:24-
30).

İnternet bağımlılığı, bilgisayar başında, in-
ternete bağlı olarak, gereğinden fazla zaman 
geçirme problemi şeklinde tanımlanmaktadır 
(Parks, 2002:7-10; Engelberg and Sjöberg, 
2004:41-7).

İnternetin bağımlılık yapabildiği, Goldberg’in 
1996 yılında yaptığı bir çalışma ile ortaya 
atılmış, bağımlılığın ilk tanımı ise Young 
(1996:899-902) tarafından yapılmıştır.

İnternetin bu biçimde kötüye kullanımı, 
Amerikan Psikiyatri Birliği’nin sınıflandır-
ma sistemi olan DSM-V-TR’de ‘internet 
oyun hastalığı’ olarak bölüm üçte yer almıştır 
(Anonim, 2012). 

Henüz gelişme aşamasındaki çocuk ve ergen-
lerin yaşamlarında önemli bir süre işgal etme-
si nedeniyle bilgisayar ve internetin ruh sağ-
lığını, aile ilişkilerini ya da akranlara uyum 
sağlamayı olumsuz yönde etkileyebileceği ile 
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ilgili endişeler bulunmaktadır (Orleans and 
Lenay, 2000:56-72).

İnternet kullanım süresi arttıkça çocuk ve 
gençlerde yalnızlık, sosyal izolasyon, ag-
resyon gibi duygusal ve davranışsal sorun-
ların daha fazla görüldüğü, genel sağlık 
düzeylerinin düştüğü ve depresif semptom-
ların görülme oranının arttığı belirlenmiş-
tir (Kerberg,2005:243-47; Anderson and 
Bushman, 2001:353-59; Yang et al., 2005:79-
96).

İnternet bağımlılığı diğer bağımlılık tipi bo-
zuklukları gibi öncelikle kişinin etkileşimde 
olduğu kişilerle ilişkisini bozmaktadır. Birçok 
kişinin internette sosyal destek, anlamlı iliş-
kiler ve eğlence bulabilmesi, kişilerin çatış-
ma ve suçluluk hissi yaşamasına sebep ola-
bilmektedir (Walther, 1999:2-9).

Literatürde üniversite öğrencilerinin inter-
net bağımlılığıyla ilişkili olabilecek bir dizi 
faktör gösterilmekle birlikte bunlar arasında 
en dikkate değer olanlarının depresyon ve 
anksiyete olduğu görülmektedir (Akın and 
İskender, 2011: 138-148). 

Türkiye İstatistik Kurumu (2015) verileri-
ne göre, ülkemizde internet kullananların  
%77’sinin 16-24 yaş grubunda, %94.1’inin 
ise yüksekokul, fakülte ve daha üstü düzeyde 
eğitim gören bireyler olduğu belirlenmiştir 
(TUİK, 2015).

Bu çalışma üniversitede öğrenim gören hem-
şirelik öğrencilerinde internet bağımlılığı 
düzeyini ve bununla ilişkili olabilecek değiş-
kenleri belirlemek amacıyla planlanmıştır. 
Bir sağlık profesyoneli olarak hemşirelerin 
bilgisayar ve internetin olumsuz etkilerinin 
bilinmesini sağlamak, bu konuda gerekli du-
yarlılık ve bilincin oluşmasına katkıda bu-
lunarak bu olumsuz etkilerin en aza indiril-
mesini sağlamak gibi rolleri bulunmaktadır. 
(Ersun vd., 2012:86-92). İleride hemşirelik 
mesleğini icra edecek olan öğrencilerin yaş 
ve eğitim durumu nedeniyle kendilerinin de 
internet bağımlılığı yönünden riskli bir grubu 
oluşturduğu düşünülmüştür.

YÖNTEM

Araştırmanın Tipi

Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin inter-
net bağımlılık düzeyinin depresyon ve anksi-
yete ile ilişkisinin araştırılması planlanmıştır.

Araştırma 2014-2015 eğitim öğretim yılında 
Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık 
Yüksekokulu’nda yürütülmüştür.

Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim öğ-
retim yılında Adnan Menderes Üniversitesi 
Söke Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bö-
lümünde öğrenim gören 548 öğrenci oluş-
turmuştur. Evrende yer alan öğrencilerin ta-
mamının örnekleme alınması planlanmıştır. 
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Araştırmaya katılmayı kabul eden 338 hem-
şirelik öğrencisi ile araştırma yürütülmüştür. 

Veri Toplama Aracı

Veri toplamada araştırmacılar tarafından 
oluşturulan demografik verileri ve internet 
kullanımına ilişkin özellikleri belirleyici 18 
soruluk anket formu, “İnternet Bağımlılığı 
Ölçeği (İBÖ)”, “Beck Depresyon Ölçeği 
(BDÖ)”, “Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ)” 
kullanılmıştır.

İnternet Bağımlılığı Ölçeği; Hanh ve 
Jerusalem (2001) tarafından geliştirilmiş-
tir. Türkçe geçerlilik güvenilirliğini Şahin 
ve Korkmaz’ın (2011) yaptığı 19 madde-
den oluşan İnternet Bağımlılığı Ölçeği’nin 
Cronbach alpha  güvenilirlik katsayısı değeri 
0.85 olarak bulunmuştur (Şahin ve Korkmaz, 
2011:60-66). İnternet bağımlılığı ölçeği beş 
basamaklı likert tipi bir ölçektir. İnternet ba-
ğımlılığı ölçeğinde yer alan maddelerden her 
biri hiçbir zaman (1), nadiren(2), bazen(3), 
genellikle(4), her zaman(5) olarak ölçeklen-
dirilmiştir. Ölçeğin bütününden toplam puan 
olarak en düşük 19 en yüksek 95 puan alına-
bilmektedir (Şahin ve Korkmaz, 2011:60-66). 
İnternet bağımlılığı ölçeğinin bu çalışma için 
Cronbach alpha  güvenilirlik katsayısı değeri 
0.96 olarak bulunmuştur.

Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ); Beck ve ar-
kadaşları (1961) tarafından geliştirilen 21 

soruluk kendini değerlendirme cümlesinden 
oluşan envanter, dörtlü likert tipindedir. Bir 
madde 0-3 arasında puan almaktadır. Her bir 
madde için 0 puan, ölçülen depresyon belir-
tisinin yokluğunu ve 3 puan, belirtinin şid-
detinin en yüksek seviyede olduğunu göster-
mektedir. Ölçeğin toplam puan aralığı 0-63 
arasında değişim göstermektedir. Ölçekten 
17’nin üzerinde alınan puanlar depresyonun 
varlığını bildirmektedir. Güvenilirlik çalış-
masında iç tutarlılık katsayısı 0.80, iki yarı 
güvenilirliği 0.74 olarak bulunmuştur (Beck 
vd. 1988:118-122). Türkçe formun geçerlilik 
güvenilirlik çalışması Hisli (1988:118-122) 
tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada Beck 
Depresyon ölçeğinin Cronbach alpha güveni-
lirlik katsayısı 0.93 olarak bulunmuştur.

Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ); Beck ve 
ark.’nın (1988) orjinalini oluşturduğu ve 
Türkçe geçerlilik-güvenilirliğini Ulusoy’nun 
(1993) yaptığı bireyin yaşadığı anksiyete be-
lirtilerinin sıklığını değerlendiren bir ölçektir. 
Yirmi bir maddeden oluşan, 0-3 arası puan-
lanan bir kendini değerlendirme ölçeğidir. 
Hastaya sorulan sorularla sıkıntı duygusunun 
onu son bir haftadır ne kadar rahatsız ettiği 
sorgulanır. Ulusoy (1993) yaptığı geçerlilik 
güvenilirlik çalışmasında ölçeğin Cronbach 
alpha güvenilirlik değerini 0.93 olarak bil-
dirmiştir (Ulusoy, 1993:3-7). Bu çalışmada 
ölçeğin Cronbach alpha güvenilirlik katsayısı 
0.94 olarak saptanmıştır.
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Araştırmanın Değişkenleri

Bağımlı Değişken: İnternet Bağımlılığı 
Ölçeği puan ortalamalarıdır.

Bağımsız Değişkenler: Beck Depresyon 
Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği ve sosyode-
mografik özelliklerdir.

Araştırma öncesi ilgili Yüksekokul Müdürlü-
ğü’nden yazılı izin, öğrencilerden sözlü onam 
alınmıştır. Araştırma verileri toplanırken öğ-
rencilerin kimlik bilgileri gizli tutulmuştur.

Verilerin İstatistiksel Analizi

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) for 
Windows 22.0 programı kullanılarak analiz 
edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde ta-
nımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, 

yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmış-
tır. 

İki bağımsız grup arasında niceliksel sürek-
li verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden 
fazla bağımsız grup arasında niceliksel sü-
rekli verilerin karşılaştırılmasında Tek yönlü 
(Oneway) Anova testi kullanılmıştır. Anova 
testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere 
tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe 
testi kullanılmıştır.

Araştırmanın sürekli değişkenleri arasında 
pearson korelasyon ve regresyon analizi uy-
gulanmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven 
aralığında, %5 anlamlılık düzeyinde değer-
lendirilmiştir.

BULGULAR 

Bu bölümde, araştırmadan elde edilen bulgu-
lar yer almaktadır. 

Tablo 1.  Hemşirelik Öğrencilerinin  Sosyodemografik Özellikleri

Sosyodemografik Özellikler  n  %

Yaş (yaş ortalaması : 19.42±1.25)

17-18 yaş 75 22.2

19 yaş 115 34.0

20 yaş 102 30.2

21 ve üstü 46 13.6

Cinsiyet

Kadın 251 74.3

Erkek 87 25.7
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Aile Gelir Düzeyi

1000 TL ve altı 115 34.0

1001 - 2000 TL 158 46.7

2001 TL ve üstü 65 19.3

Anne Eğitim Durumu

Okur yazar değil 26 7.7

Okur yazar 23 6.8

İlkokul 179 53.0

Ortaokul 59 17.5

Lise 34 10.0

Üniversite ve üstü 17 5.0

Baba eğitim durumu

Okur yazar değil 12 3.6

Okur yazar 26 7.7

İlkokul 111 32.8

Ortaokul 90 26.6

Lise 49 14.5

Üniversite 50 14.8

Sınıf

Bir 179 53.0

İki 109 32.2

Üç 50 14.8

Yaşanılan Yer

Arkadaşları ile 153 45.3

Aile ile 25 7.4

Yalnız 15 4.4

Yurtta 145 42.9

Toplam 338 100.0



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yaz Sonbahar Sayı: 8 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Summer Autumn Issue: 8 Year: 2016

ID:126 K:183
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)

21

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

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

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

   www.uheyadergisi.com

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

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

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

Öğrencilerin %34.0’ünün (115 kişi) 19 yaşın-
da, %74.3’ünün (251 kişi) kadın, %46.7’si-
nin (158 kişi) gelir düzeyi 1001-2000 TL 
arasında, %53’ünün (179 kişi) annesinin 
ilkokul mezunu, %32.8’inin (111 kişi) ba-
basının ilkokul mezunu, %50.3’ünün (170 

kişi) 1.sınıf, %45.3’ünün (153 kişi) evde 
arkadaşlarıyla yaşadığı bulunmuştur (Tablo 
1). Araştırmada, öğrencilerin %75.1’inin 
bilgisayarının olduğu (254 kişi) %52.4’ünün 
(177 kişi) her zaman internet kullandığı be-
lirlenmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2. Hemşirelik Öğrencilerinin İnternet Kullanım Özellikleri

Bilgisayar ve İnternet Kullanım 
Özellikleri

n %

Bilgisayar varlığı
Evet 254 75.1
Hayır 84 24.9
İnternet kullanım sıklığı
Her zaman 177 52.4
Ara sıra 136 40.2
Nadiren 25 7.4
İnternete bağlanma süresi/gün
1 saatten az 80 23.7
1-3 Saat 119 35.2
4-5 Saat 80 23.7
6 Saat ve üzeri 59 17.4
Bir defada internete bağlanma süresi

30 dk - 60 dk 250 74.0
61 dk - 90 dk 54 16.0
91 dk - 120 dk 17 5.0
121 dk ve üzeri 17 5.0
İnterneti kullanma amacı
Web Surf 134 39.6
E-mail 48 14.2
Chat 84 24.9
Ders 53 15.7
Oyun 19 5.6
Toplam 338 100.0
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Öğrencilerin %35.2’si (119 kişi) günlük 1-3 
saat internete bağlanmakta, %74.0’ü (250 
kişi) bir defada 30dk-60dk internete bağlı 

kalmakta, %39.6’sı (134 kişi) web surf ama-
cıyla interneti kullanmaktadır (Tablo 2).

Tablo 3. Hemşirelik Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Üzerinde Etkili Değişkenler 

 İnternet Bağımlılığı Üzerinde Etkili Değişkenler  N İBÖP F p
Cinsiyet
Kadın 
                                                                                                             

251 34.250±15.859 -3.2129 *0.004

Erk 87 40.660±18.028
Gelir Düzeyi
1000 TL ve altı 115 36.91±16.382 0.591 0.555
1001 TL-2000 TL 158 34.85±15.440
2001 TL ve üstü 65 36.66±19.813
Baba eğitim düzeyi
Okur yazar değil 12 41.25±13.295

2.288 *0.046

Okur yazar 26 34.000±13.081
İlkokul 111 33.030±15.207
Ortaokul 90 36.870±16.965
Lise 49 41.610±20.783
Üniversite ve üstü 50 34.660±15.878
Günlük toplam internete bağlanma süresi
1 saatten az 80 30.510±13.899

10.420 *0.000
1-3 saat 119 32.920±14.862
4-5 saat 80 40.580±17.660
6 saat ve üzeri 59 42.880±18.343
Bir defada internete bağlanma süresi
30 dk - 60 dk 250 34.340±16.118

6.105 *0.000
61 dk - 90 dk 54 39.390±14.820
91 dk - 120 dk 17 33.470±11.880
121 dk ve üzeri 17 50.240±25.036
İnternet kullanım sıklığı
Her zaman 177 39.650±18.485

6.695 *0.000
Ara sıra 136 31.650±13.192
Nadiren 25 31.860±13.730

*p<0.05
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Cinsiyet değişkenine göre araştırmada yer 
alan öğrencilerin internet bağımlılığı puan 
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel ola-
rak anlamlı düzeydedir (F=-3.2129; p<0.05). 
Erkeklerin internet bağımlılığı puanının 
(40.66±18.028), kadınların (34.25±15.859) 
internet bağımlılığı puanından daha yüksek 
olduğu görülmüştür (Tablo 3).

Babanın eğitimine göre öğrencilerin internet 
bağımlılığı puan ortalamaları arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı bir  fark bulunmuş-
tur (F=2.288; p<0.05). Baba eğitim düzeyi 
lise olanların internet bağımlılığı puanları 
(41.610±20.783), baba eğitim düzeyi  ilkokul 
olanların internet bağımlılığı puanlarından 
(33.030±15.207) ve baba eğitim düzeyi üni-
versite ve üstü olanların internet bağımlılığı 
puanlarından (34.660±15.878) daha yüksek 
bulunmuştur (Tablo 3).

Öğrencilerin internet bağımlılığı puanları 
ortalamaları ile günlük toplam internete bağ-
lanma süresi arasındaki fark istatistiksel açı-
dan anlamlı bulunmuştur(F=10.420;p<0.05) 
(Tablo 3). Farklılığın hangi gruptan kaynak-
landığını belirlemek amacıyla tamamlayıcı 
post-hoc analizi yapılmıştır. İnternete bağlan-
ma süresi 4- saat olanların internet bağımlı-
lığı puanları (40.580±17.660), internete bağ-
lanma süresi 1 saatten az olanların internet 
bağımlılığı puanlarından (30.510±13.899) 
yüksek bulunmuştur. İnternete bağlanma sü-

resi 6 saat ve üzeri olanların internet bağımlı-
lığı puanları (42.880±18.343), internete bağ-
lanma süresi 1 saatten az olanların internet 
bağımlılığı puanlarından (30.510 ± 13.899) 
yüksek bulunmuştur. İnternete bağlanma sü-
resi 4-5 saat olanların internet bağımlılığı pu-
anları (40.580±17.660), internete bağlanma 
süresi 1-3 saat olanların internet bağımlılığı 
puanlarından (32.920±14.862) yüksek bulun-
muştur. İnternete bağlanma süresi 6 saat ve 
üzeri olanların internet bağımlılığı puanları 
(42.880±18.343), internete bağlanma süre-
si 1-3 saat olanların internet bağımlılığı pu-
anlarından (32.920 ± 14.862) yüksek bulun-
muştur.

Öğrencilerin internet bağımlılığı puanla-
rı ortalamaları bir defada internete bağlan-
ma süresi arasında fark istatistiksel açıdan 
anlamlı bulunmuştur (F=6.105; p<0.05). 
Bir defada internete bağlanma süresi 61dk-
90dk olanların internet bağımlılığı puanları 
(39.390±14.820), bir defada internete bağ-
lanma süresi 30dk-60dk olanların internet ba-
ğımlılığı puanlarından (34.340±16.118) yük-
sek bulunmuştur. Bir defada internete bağlan-
ma süresi 121 dk ve üzeri olanların internet 
bağımlılığı puanları (50.240±25.036), bir 
defada internete bağlanma süresi 30dk-60dk 
olanların internet bağımlılığı puanlarından 
(34.340±16.118) yüksek bulunmuştur. Bir 
defada internete bağlanma süresi 121dk ve 
üzeri olanların internet bağımlılığı puanları 
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(50.240±25.036), bir defada internete bağlan-
ma süresi 61dk-90 dk olanların internet ba-
ğımlılığı puanlarından (39.390±14.820) yük-
sek bulunmuştur. Bir defada internete bağ-
lanma süresi 121dk ve üzeri olanların inter-
net bağımlılığı puanları (50.240±25.036), bir 
defada internete bağlanma süresi 91dk-120dk 
olanların internet bağımlılığı puanlarından 
(33.470±11.880) yüksek bulunmuştur (Tablo 
3).

Öğrencilerin internet bağımlılığı puanla-
rı ortalamaları ile internet kullanım sıklı-
ğı arasında fark istatistiksel açıdan anlamlı 
bulunmuştur (F=6.695; p<0.05). Farklılığın 
hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek 
amacıyla yapılan post-hoc analizinde; inter-
net kullanımı her zaman olanların internet 

bağımlılığı puanları (39.650±18.485), in-
ternet kullanımı ara sıra olanların internet 
bağımlılığı puanlarından (31.650±13.192) 
yüksek bulunmuştur. İnternet kullanımı her 
zaman olanların internet bağımlılığı puanları 
(39.650±18.485), internet kullanımı nadiren 
olanların internet bağımlılığı puanlarından 
(31.860±13.730) yüksek bulunmuştur (Tablo 
3). 

Araştırma grubunda yer alan öğrencile-
rin internet bağımlılığı puan ortalaması 
35.90±16.65 (min:19, max:95), depresyon 
puan ortalaması 13.240±12.056 (min: 0.000, 
max: 63.000), anksiyete puan ortalaması 
15.340±12.675 (min: 0.000, max: 63.000) 
düzeyinde bulunmuştur (Tablo 4).

Tablo 4. Depresyon, Anksiyete ve İnternet Bağımlılığı Ölçeği Puanları

 N    Ölçek puan ort. Min. Max.

Depresyon 338 13.240±12.056 0.000 63.000

Anksiyete 338 15.340±12.675 0.000 63.000

İnternet Bağımlılığı 338 35.900±16.655 19.000 95.000

Araştırmada, anksiyete ve depresyon arasın-
da orta, pozitif yönde anlamlı ilişki bulun-
muştur (r=0.5; p<0.05). Anksiyete düzeyi 
arttıkça depresyon düzeyi de orta düzeyde 
aynı yönde artmaktadır. İnternet Bağımlılığı 
ve depresyon arasında çok zayıf, pozitif yön-
de anlamlı ilişki bulunmaktadır (r=0.242; 

p<0.05).  İnternet Bağımlılığı ve anksiyete 

arasında zayıf, pozitif yönde anlamlı ilişki 

bulunmaktadır(r=0.269; p<0.05). İnternet ba-

ğımlılığı düzeyi aynı oranda depresyon düze-

yini ve anksiyete düzeyini zayıfta olsa etkile-

mektedir (Tablo 5).
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Tablo 5. Depresyon, Anksiyete ve İnternet Bağımlılığı Arasındaki Korelasyon İlişkisi

Bağımlı 
Değişken

Bağımsız Değişken ß t p F Model 
(p)

R2

İnternet 
Bağımlılığı

Sabit 29.301 20.199 0.000 16.126 0.000* 0.082

Depresyon 0.198 2.378 0.018

Anksiyete 0.259 3.277 0.001

Depresyon, anksiyete ile internet bağımlılığı 

arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan 

regresyon analizi istatistiksel olarak anlam-

lı bulunmuştur (F=16.126; p<0.05). İnternet 

bağımlılığı düzeyinin belirleyicisi olarak 

depresyon, anksiyete değişkenleri ile ilişkisi-

nin (açıklayıcılık gücünün) zayıf olduğu gö-
rülmüştür (R2=0.082).

Öğrencilerin depresyon düzeyi internet ba-
ğımlılığı düzeyini arttırmaktadır (ß=0.198). 
Öğrencilerin anksiyete düzeyi internet ba-
ğımlılığı düzeyini arttırmaktadır (ß=0.259) 
(Tablo 6).

Tablo 6. Depresyon ve Anksiyetenin İnternet Bağımlılığı Üzerine Etkisi

  Depresyon Anksiyete İnternet Bağımlılığı

Depresyon r 1.000   

p 0.000*   

Anksiyete r 0.500** 1.000  

p 0.000* 0.000*  

İnternet 
Bağımlılığı

r 0.242** 0.269** 1.000

p 0.000* 0.000* 0.000*

*p<0.05

TARTIŞMA

Araştırma kapsamında yer alan öğrencilerin 
internet bağımlılığının (35.90±16.6) düşük 
düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ülkemizde yü-
rütülmüş farklı çalışmalarda da (26.18±9.36, 

33.75±13.49, 34.62±10.65, 34.22±14.817) 
internet bağımlılık düzeyinin düşük oldu-
ğu saptanmıştır (Şahin, 2014:53-67; Akdağ 
vd., 2014:73-96; Şahin, 2011:60-66; Dikme, 
2014:121). Bu bulgu, hemşirelik öğrencileri 
arasında internet bağımlılığının çok yaygın 
olmadığı şeklinde yorumlanabilir. 
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Anket sonuçları incelendiğinde İBÖ puanı 
ile cinsiyet (p=0.004) arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Erkek 
öğrencilerin İBÖ puanlarının kız öğrencile-
re göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu be-
lirlenmiştir. Literatür incelendiğinde birçok 
çalışmada, erkek kullanıcıların kız kullanıcı-
lara oranla bağımlılık düzeylerinin daha yük-
sek olduğu saptanmıştır (Batıgün ve Kılıç, 
2011:1-10; Esen ve Siyez, 2011:127-138; 
Kelleci vd., 2009:223-230; Vaizoğlu vd., 
2004:737-40; Chou and Hsiao, 2000:65-80; 
Willoghby,2008:195; Durak vd., 2013:169). 
Ancak, cinsiyetler arasında internet bağım-
lılığı açısından fark olmadığını gösteren ça-
lışmalar da bulunmaktadır (Weinstein  et 
al., 2010:277-283; Ergin, Uzun ve Bozkurt 
2011:769-770). İnternet bağımlılığının er-
keklerde yüksek olmasında, bu cinsiyetin 
internete ulaşmada ve teknolojiyi kullanma-
da daha avantajlı durumda olmasından kay-
naklanabileceği düşünülebilir (TUİK, 2015). 
Çalışma bulgularımız, erkek cinsiyette olma-
nın internet bağımlılığı açısından bir risk fak-
törü olduğunu gösteren çalışmaları destekle-
mektedir.

Bu çalışmada İBÖ puan ortalaması öğren-
cilerin gelir düzeyi dağılımına göre an-
lamlı düzeyde bir farklılık göstermemiştir 
(p=0.555). Bu bulgu literatürde yer alan diğer 
çalışmalarla benzerlik göstermektedir (Esen 
ve Siyez 2011:127-138; Balta ve Horzum, 

2008: 185-203; Park et al., 2008:895-909).  
Sosyoekonomik düzeyin internet bağımlılığı-
nı etkilememesinin nedeninin internetin gide-
rek daha kolay ve ucuz  hale gelmesi ile iliş-
kili olduğu düşünülmektedir (Esen ve Siyez 
2011:127-138). 

Babasının eğitim düzeyi lise olan öğrenci-
lerin İBÖ puanları diğer eğitim düzeylerine 
göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur 
(p=0.046). Baba eğitim düzeyinin internet 
bağımlılığı üzerinde etkili olduğu belirlen-
miştir (Orsal vd., 2013:445-454; Balcı ve 
Ayhan, 2007:174-197). Buna göre baba eği-
tim seviyesinin interneti kullanmada etkili bir 
faktör olduğu düşünülmektedir. Buna karşın 
bazı çalışma sonuçlarında baba eğitim dü-
zeyinin internet bağımlılığı üzerinde etkili 
olmadığı saptanmıştır (Ergin vd., 2011:769-
770; Kelleci vd., 2009:223-230). 

Öğrencilerin bir defada internete bağlanma 
süresi ve internet kullanım sıklığı arttıkça 
İBÖ puanları anlamlı düzeyde artış göster-
miştir (p=0.235, p=0.000). İnternet kullanım 
sıklığı ve internete bağlanma süresi arttıkça 
internet bağımlılığı anlamlı düzeyde artış 
göstermiştir (Batıgün ve Hasta, 2010:1-10; 
Yang and Tung, 2007:79-96; Yellowlees and 
Marks, 2007:1447-1453). Araştırma bulgula-
rımızın, Batıgün ve Hasta (2010:1-10), Yang 
and Tung (2007:79-96) ve Yellowlees and 
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Marks’ın (2007:1447-1453) çalışma sonuçla-
rıyla benzerlik göstermektedir.

Araştırmada, İBÖ ile Beck Depresyon Ölçeği 
arasında çok zayıf, pozitif yönde anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur (r=0.242). 

Literatüre göre internette geçirilen süre art-
tıkça depresyon puan ortalamasının arttığı 
belirtilmiştir (Tarhan, 2013:1-89; Batıgün ve 
Kılıç, 2011:1-10; Kelleci vd., 2009:223-230; 
Colwell and Kato, 2003:149-158; Suhail and 
Bargees, 2006:297-307; Morgan and Cotten, 
2003:133-42; Jang et al., 2008:165-171; Yen et 
al., 2008:9-16). Ayrıca literatürde yer alan bazı 
çalışma sonuçlarına göre ise depresyon ile in-
ternet bağımlılığı arasında ilişki olmadığı belir-
tilmiştir (Niemz et al., 2005:562-570; Sanders 
et al., 2000:237-242; Ahmadi et al., 2014:75).

Şenormancı ve ark.’nın (2012:22) internet 
bağımlısı olan ve olmayan iki grup üzerinde 
yürütmüş oldukları çalışma sonuçlarına göre 
internet bağımlısı olanların “Beck Depresyon 
Ölçeği” puanı anlamlı düzeyde daha yüksek 
bulunmuştur. Durak ve ark.’nın (2013:169) 
üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı çalışma 
sonuçlarına göre internet başında geçirilen sü-
renin artmasının depresyonla anlamlı düzeyde 
ilişkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırma 
bulguları Şenormancı ve ark. (2012:22) ve 
Durak ve ark.’nın (2013:169) araştırma sonuç-
larıyla benzerlik göstermektedir. Depresyonlu 
kişilerin yalnızlaşmayla birlikte, internette 

daha fazla vakit geçirmesi sonucunda internet 
bağımlılığının arttığı söylenebilir. 

Araştırmada, İBÖ ile Beck Anksiyete Ölçeği 
arasında zayıf, pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (r=0.269). 

Yen et al.(2008), Weinstein and Lejoyeux 
(2010), Ko et al.(2012), Ni et al.(2009), Akın 
ve İskender (2011), Weinstein et al.(2015) 
yaptıkları araştırmalara göre; internet bağım-
lılığı ile anksiyete düzeyi arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu saptanmıştır (Yen et al., 2008:9-
16; Weinstein and Lejoyeux, 2010:277-283; 
Ko et al., 2012:937-943; Ni et al., 2009:327-
330; Akın ve İskender, 2011:138-148; 
Weinstein et al., 2015:277-283). Bu sonuçlar 
araştırma bulgularını desteklemektedir. 

Şenormancı ve ark.’nın (2012:22) araştırma 
bulgularına göre anksiyete düzeyinin internet 
bağımlısı olanlarda istatistiksel olarak anlam-
lı düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Ahmadi et al.’a (2014:75) göre lise öğrencile-
rinde anksiyete düzeyinin interneti chat, gazete 
okuma ve eğlence amaçlı kullananlarda anlam-
lı düzeyde daha yüksek olduğu bildirilmiştir. 
Anksiyete düzeyinin artışı internet bağımlılı-
ğı düzeyini etkileyerek kişilerde her iki sağlık 
probleminin de artışına sebep olmaktadır. 

Depresyon düzeyi, anksiyete düzeyi ve inter-
net bağımlılığı düzeyi arasında zayıfta olsa 
bir ilişkinin olması konuya olan önemin daha 
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da arttırılması gerektiğini düşündürmektedir. 
Konu ile ilgili yapılacak çalışmaların arttırıla-
rak, bu gruplara yönelik girişimsel faaliyetlerin 
okullar tarafından arttırılması önerilmektedir.

Ayrıca, üniversitelerde müfredat programı-
na internet kullanımının bilinçlendirilmesini 
sağlayıcı derslerin konulması ve derslere ko-
nuyla ilgili öğretim elemanlarının destek ver-
mesi, öğrencilerin sosyal, akademik faaliyet-
lere yönlendirilmesi, grup çalışmalarıyla kişi-
ler arası ilişkilerinin güçlendirilmesi, iletişim 
becerilerinin arttırılması gibi konulara önem 
verilmesinin internet bağımlılığını azaltmada 
etkili olabileceği düşünülmektedir.

SONUÇ

Üniversitede öğrenim gören hemşirelik öğ-
rencilerinde internet bağımlılığının düşük dü-
zeyde olduğu belirlenmiştir. İnternet bağımlı-
lığı üzerinde baba eğitim düzeyinin, internete 
günlük ve her defasında bağlanılan sürenin, 
internet kullanım sıklığının, depresyon ve 
anksiyete düzeyinin etkili faktörler olduğu 
saptanmıştır. 
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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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ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

WHANG, L.S., LEE, S., & CHANG, G., 
(2003). Internet over-users’ psychological 
profiles: a behavior sampling analysis on 
internet addiction. Cyberpsychology and 
Behavior, 6(2), 143–150

WILLOUGHBY, T., (2008). A short-term lon-
gitudinal study of Internet and computer 
game use by adolescent boys and girls: 
prevalence, frequency of use, and psycho-
social predictors. Developmental psychol-
ogy, 44(1), 195

YANG, C. K., CHOE, B. M., BAITY, M., 
LEE, J. H., & CHO, J. S., (2005). SCL 
90-R and 16PF profiles of seni or high 
school students with excessive internet 
use. The Canadian Journal of Psychiatry, 
6(2), 133-42

YANG, L., SUN, L., ZHANG, Z., SUN, Y., 
WU, H., & YE, D., (2014). Internet ad-
diction, adolescent depression, and the-
mediating role of life events: finding 
from a sample of Chinese adolescents. 
International Journal of Psychology, 
49(5), 342-347

YANG, S. C., & TUNG, C. J., (2007). Compa-
rison of Internet addicts and non-addicts 
in Taiwanese high school. Computers in 
Human Behavior, 23(1), 79-96

YOUNG, K. S., (1996). Psychology of com-
puter use: XL. Addictive use of the in-

ternet: A case that breaks the stereo type. 
Psychological Reports, 79(3), 899-902

YEH, Y. C., KO, H. C., WU, J. Y. W., & 
CHENG, C. P., (2008). Gender differ-
ences in relationship of actual and vir-
tual social supportto internet addiction 
mediated through depressive symptoms 
among college students in Taiwan. Cyber 
Psychology & Behavior, 11(4), 485-487

YELLOWLEES P. M., & MARKS S., (2007). 
Problematic internet use or internet ad-
diction? Computers in Human Behavior, 
23(3), 1447-1453

YEN, J. Y., KO, C. H., YEN, C. F., CHEN, 
S. H., CHUNG, W. L., & CHEN, C. C., 
(2008). Psychiatric symptoms in adoles-
cents with internet addiction: compari-
son with substanceuse. Psychiatry and 
Clinical Neurosciences, 62(1), 9-16

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU., (2015). 
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım 
Araştırması, 2015. http://www.tuik.
gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028. Erişim 
Tarihi:17.03.2015

Yazar Notu: Dipnot:14.Ulusal Hemşirelik 
Öğrencileri Kongresi, 22-24 Nisan, 2015 
Kayseri/Türkiye Poster Bildiri olarak 
sunulmuştur.



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yaz Sonbahar Sayı: 8 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Summer Autumn Issue: 8 Year: 2016

ID:126 K:183
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)

35

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 
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EXTENDED ABSTRACT 
 

Definition: The internet is a new tool that is evolving into an essential part of everyday life 
all over the world and its use increases especially among young people (Nalwa and Anand, 
2003:653-6). Researchers have used various terms to describe individuals who exhibit addic-
tive behaviors in their internet use, including “computer dependency,” “online dependency,” 
“cyber addiction,” “pathological internet use,” and “internet addiction disorder” (Whang et 
al., 2003:143-150; Lee and Shin, 2004:417-420; Song et al., 2004:384-394). Internet addiction 
appears to be a common disorder that merits inclusion in DSM-V and is usually defined as the 
inability of an individual to control his/her use of the internet, eventually causing psychologi-
cal, social, and/or work difficulties (Fischl and Dale, 2000: 11050-5). It is commonly associat-
ed with depression, anger problems and anxiety disorders (Flisher, 2010:557-9). Importance: 
One of the most common problems is internet addiction (Murali and George, 2007:24-30; 
Shapira et al., 2003:207-216; Batıgün ve Hasta, 2010:213-219; Esen ve Siyez, 2011:127-138; 
Gökçearslan ve Günbatar, 2012:10-24). In university student populations, internet addiction 
prevalence estimates range from 0.8% in Italy (Poli and Agrimi, 2012:55-59), 0.9% in Jordan 
(Al-Qudah, 2001:71-88), 2.8% in Iran (Ghamari et al., 2011:158-162), 5.6% in China (Dong et 
al.,2013:316-321), 9.8% in the USA (Anderson, 2001:21-26), to 15.1% in Taiwan (Lin et al., 
2011:741-46), 16.2% in Poland (Lic´winko et al., 2011:124-130), and 18.3% in Great Britain 
(Niemz et al., 2005:562-570). However, a wide range of prevalence estimates indicates that the 
variety of psychometric instruments utilized does not allow clear determination of actual preva-
lence rates for internet addiction. Aim: This study was designed to determine nursing students’ 
internet addiction levels and associated factors. Method: This study is of a descriptive type. 
The study included 338 nursing students who agree to participate. Data were collected between 
the months of December to January 2015 in the classroom. The data were analyzed using the 
statistical package for social sciences software for windows version 22.0. Findings: Data col-
lection included documentation with “The decisive form of Student Demographic and Internet 
Usage Features”,  “Internet Addiction Scale”, “Beck Depression Scale” and “Beck Anxiety 
Scale” forms. The total questionnaire contained 79 questions and required approximately 10 
min to complete. “The Internet Addiction Scale” was developed by Hanh and Jerusalem (2001). 
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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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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 

Şahin and Korkmaz (2011) initiated Turkish validity and reliability for the internet addiction 
scale. The 19 items are scored on a five-point scale ranging from ‘‘Never’’ to ‘‘Always.’’ In 
the present sample, Cronbach’s alpha-coefficient was 0.85. Beck et al. improved “The Beck 
Depression Scale”(1961) and “The Beck Anxiety Scale”(1988) which were both covered was 
in the Turkish validity and reliability score by Hisli (1988). “The Beck Anxiety Scale” was 
improved by Beck et al.(1988), Ulusoy (1993) adapted to the Turkish version. Before the study 
began, verbal consents were obtained from all of the study participants and written permissions 
were obtained by the relevant school directors.  Results: Questionnaires were completed by 548 
of the participants (response rate = 61.6%), and 74.3% of them were female. Because student 
of  338 consent was obtained for the research. Comparing the time spent on the internet; 39.6% 
(134 people) were web surfing, 14.2% (48 people) were e-mailing, 24.9% (84 people) were 
chatting, 15.7% (53 people) were performing course work and 5.6% (19 people) were gaming. 
Internet addiction mean score of students in the study group was found 35.90 ± 16.65 (min: 19, 
max: 95). Internet addiction scores of the high school parent education (41.610 ± 20.783) were 
found higher than those of the primary school parental education (33.030 ± 15.207). Those con-
necting to the internet once in a while between 30-60 min per day had lower internet addiction 
scores (39.390 ± 14.820). The gender dependency on the internet, at a time of the connection 
time to the internet and the internet usage frequency were correlated with were  total daily in-
ternet connection time (p <.05). The internet addiction score of men (40 660) were significantly 
higher than girls (34 250) with (t = -3.129; p = 0.004). The time to connect to the internet at one 
time exhibited a statistically significant relationship to the internet addiction scores (p <.05, F = 
6.105). The frequency of internet usage implied a significant relationship to the internet addic-
tion (p <.05, F = 6.695). Daily total connect time to the internet was identified by a significant 
relationship with the internet addiction scores (F=10.420, p =0 <0.05). Conclusion: Internet 
addiction was associated with frequency of use, sex, connection time to the internet. Internet 
addiction levels of students in other universities should be determined in our country. Internet 
addiction levels of nursing students should be compared with those of the students from other 
disciplines. Conscious internet usage should be promoted and possibly included in nursing edu-
cation programs of school curricula.
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KLİNİSYEN HEMŞİRELERİN ÖĞRENCİ  
HEMŞİRELERE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ 1

DETERMINING THE PERCEPTION OF CLINICAL NURSES ABOUT 
NURSING STUDENTS

Yeliz CİĞERCİ1, Cahide ÇEVİK1, Gülbahar BEŞTEPE1, İlyas KÜÇÜK2, Yeliz DEMİR3, 
Mühibe POYRAZ3
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3 Afyon Kocatepe Üniversitesi,  Afyon Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi, 

Afyonkarahisar / Türkiye

Öz: Amaç: Bu çalışmada, klinisyen hemşirelerin öğrenci 
hemşirelere yönelik düşüncelerinin belirlenmesi amaçlan-
mıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada, örnek-
lem seçim yöntemi kullanılmamış olup, Afyonkarahisar il 
merkezindeki hastanelerin servis ve yoğun bakımlarında 
çalışan 277 hemşire örneklemi oluşturmuştur. Çalışmada 
veri toplama araçları olarak; sosyo-demografik ve bireysel 
özellikler formu ile öğrenci hemşirelere yönelik düşünce-
leri belirlemek amacıyla hazırlanmış form kullanılmıştır. 
Verilerin değerlendirilmesinde frekans ve yüzdeden ya-
rarlanılmıştır. Bulgular: Çalışmada, hemşirelerin %58.1’i 
30 yaşın altında, %79.4’ü kadın, %44.4’ü üniversite has-
tanesinde çalışmakta olup, %54.5’i lisans mezunudur. 
Hemşirelerin büyük çoğunluğu %90.3’ü öğrenci hemşire-
ler ile çalışmaktan memnun olduğunu, %75.5’i öğrencile-
rin staja öğrenmek için geldiklerini, %57.7’si öğrencilerin 
yeteri kadar teorik bilgiye sahip olmadıklarını belirtmiştir. 
Hemşirelerin %74.7’si iyi bir rol model olduğunu ifade 
etmiştir. Ayrıca, hemşirelerin %71.1’i sorumluluğundaki 
öğrencilerin, tedavi uygulamasının doğru olduğunu be-
lirtmişdir. Sonuç: Hemşirelerin genel anlamda öğrenci 
hemşirelere yönelik düşüncelerinin olumlu olduğu belir-
lenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Düşünce, Hemşire, Öğrenci Hemşire

Abstract: Aim: To determine the perception of clini-
cian nurses on nursing students was aimed at this study. 
Method:  Sampling method was not used in this descripti-
ve type study which included total of 277 nurses who work 
at intensive care unit and the service units of the hospitals 
based in Afyonkarahisar city centre. Socio-demographic 
and individual characteristics forms and perception on 
nursing students forms were used for the data collection. 
Frequency and percentage were used to analyse the data 
collected. Results: Total, 58.1% of the nurses in the study 
were below 30 years of age, 79.4% of them were females, 
44.4% of them were working in university hospital and 
54.5% of them were university graduate. Most of the nur-
ses (90.3%)  were happy to work with nursing students, 
75.5% of them believed that students come to practice ses-
sions to learn and %57.7 of them believe that students do 
not have enough theoretic knowledge, 74.7% of the nurses 
believe that they are good role models. Moreover, 71.1% 
of the nurses believe that trainers under their responsibility 
are applying the right treatment techniques.  Conclusions: 
According to the study nurses have generally positive app-
roach and perception towards the students.

Key Words: Nurse, Perception, Student of Nursing
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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 

Klinik uygulama, hemşirelik eğitiminde eği-
tim sürecinin temel taşlarından biridir (Akyüz 
vd., 2007:459; Karabulut ve Ulusoy, 2008:27; 
Tosun vd., 2008:164; Bjørk et al., 2014:2959; 
Avdal vd., 2014:68). Klinik eğitim, teorik 
olarak verilen bilgilerin uygulamaya aktarıl-
masına (Terzioğlu vd., 2012:17; Bjørk et al., 
2014:2959) ve öğrencilikten profesyonelliğe 
geçmeye olanak tanıyan bir süreçtir (Kostak 
vd., 2012:40; Ergöl ve Kürtüncü, 2013:65). 
Bu süreç içerisinde öğrencilerin kendilerine 
güven ve saygılarının arttırılması, kişisel ve 
mesleki yönden gelişmelerinin hedeflenmesi 
gerekmektedir (Tosun vd., 2008:168; Karaçay 
ve Sevinç, 2010: 6). Öğrencilerin özgüven ve 
özsaygılarının arttırılması mesleki otonomi 
açısından da oldukça önemlidir (Erenel vd., 
2008:17; Tosun vd., 2008:170). Bunun yanın-
da klinik eğitim, öğrencilere deneyim fırsatı 
sağlayarak bilgilerini gerçek ortamda kullan-
masına olanak verir (Ünsal vd., 2013;314) ve 
uygulama becerilerini, mesleki sosyalizasyo-
nunu geliştirir (Ergöl ve Kürtüncü, 2013:65; 
Vicdan, 2010:262). Yapılan çalışmalar, kli-
nik uygulamaların öğrenciler için stres oluş-
turması (Elçigil ve Sarı 2011:67; Avdal vd., 
2014:68), kısa süreli ve beceri odaklı olması, 
klinik ortamın öğrenme hedefini karşılaya-
maması, rol modeli görmedeki sorunlar, iş 
merkezli çalışmalar gibi sebeplerle tam ola-
rak istendik şekilde uygulanamadığını gös-

termektedir. Hayat içerisinde bireyler önemli 
davranış ve tutumları rol model aldıkları kişi-
lerden edinirler (Şenol, 2011:9). Bu nedenle 
klinik eğitim süreci içerisinde rol model ola-
rak hemşireler önemli yere sahiptir (Erenel 
vd., 2008:18) ve klinik hemşirelerin tutumları 
ve davranışları öğrencilerin klinik eğitimini 
etkilemektedir (Elçigil ve Sarı, 2011:67). İyi 
bir hemşire rol model; öğrencileri yetişkin bi-
reyler olarak görmeli, yeterli bilgiye, beceri-
ye, iletişim (Kostak vd., 2012:40)  ve liderlik 
özelliğine sahip olmalı, öğrenmeyi kolaylaş-
tıran (Karaöz, 2003:16; Lawrence, 2014:265) 
ve öğrenci yararına bir ortam sağlamalı (Er-
göl ve Kürtüncü, 2013:65; Karaöz 2013:149), 
öğrenciye uygulamalar sırasında bilgi ver-
meli, uygulama yapmaya teşvik etmeli, soru 
sormasına izin vermeli, gerekirse tekrar an-
latmalıdır (Akyüz vd., 2007:460; Kostak vd., 
2012:40). Bununla birlikte öğrencinin özgü-
venini arttırmak için bağımsız olarak uygula-
ma yapmasına fırsat sağlamalı, öğrenci yanlış 
yaptığında onun isteğini kırmadan uyarmalı 
ve onu doğru yola yönlendirmeli, öğrencinin 
yardıma ihtiyacı olduğunda eğitimciye rahat-
lıkla yaklaşabilecekleri bir ortam sağlamalıdır 
(Akyüz vd., 2007:460; Kostak vd., 2012:40). 

Bunun aksine hemşirenin yetersiz bilgi ve 
yanlış uygulama becerisine sahip olması, öğ-
rencilerin yetişkin bir birey yerine bir çocuk 
konumunda görülmesi, hemşirelerin liderlik 
becerilerinin düşük olması, uygulama sırasın-
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da öğrencilere bilgi verilmemesi ve soru sor-
malarına izin verilmemesi, yanlış yapıldığın-
da aşırı yargılayıcı davranılması, öğrencilere 
değer verilmemesi ve öğrencilerin önemsen-
memesi ise uygun olmayan rol model özellik-
leridir (Kostak vd., 2012:40). Olumlu ya da 
olumsuz rol model özelliklerini, hemşirelerin 
aldıkları eğitim, çalıştıkları ortamın yoğunlu-
ğu, mesleklerini severek yapıp yapmamala-
rı, kendi öğrenciliklerinde deneyimledikleri 
olumsuz rol model örnekleri ve öğrenciden 
beklentiler etkileyebilmektedir.

Olumlu rol model davranışı kadar uygulama 
alanlarında hemşire ve öğrenci hemşire ile-
tilişimi de oldukça önemli bir yere sahiptir. 
Bu iletişimin olumsuz ya da etkisiz olması 
hemşirelerin öğrencileri kabullenmelerini, 
öğrenciler ile ilgili düşüncelerini ve olumlu 
rol model davranışlarını etkileyebilir. Hem-
şirelerin öğrenci hemşirelerle ilgili olumsuz 
düşünceleri klinik eğitimin etkinliği ile doğ-
rudan ilişkilidir. Öğrenci ile ilgili olumsuz 
düşüncelerin oluşmasında öğrencinin tutum 
ve davranışları, bilgi ve uygulama beceri dü-
zeyi, öğrencinin iletişimi, hemşirelik mes-
leği ilgili olumlu ya da olumsuz düşüncele-
ri, sorumluluk bilinci ve öğrencinin kişisel 
özellikleri etkili olmaktadır. Hemşirelerin 
öğrencilerle ilgili olumlu düşüncelere sahip 
olması klinik eğitimde hemşirenin etkin rol 
almasına katkı sağlar. Günümüzde, ülkemiz 
koşullarında yeterli öğretim elemanı eksikliği 

ve öğrenci sayısı fazlalığı gibi nedenlerle öğ-
renciler klinik eğitim sürecini klinik hemşi-
reler ile geçirmektedirler. Bu süreç içersinde 
hemşirelerin öğrencilere karşı sorumluluk-
larını yerine getirmedikleri bilinen bir ger-
çektir. Aynı zamanda bu durum, öğrencinin 
yanlış algı geliştirmesine neden olduğu gibi 
öğrencinin hasta ile olan etkileşimine olum-
suz yansımaktadır. Hemşirenin öğrenciyi red-
di, öğrencinin kendini değersizleştirmesine 
ve hatta hastayı değersizleştirmesine neden 
olabilmektedir. Tüm bunların sonucu ise hiz-
met kalitesini olumsuz etkilemektedir (Er ve 
Altuntaş, 2014:157). Ancak yapılan literatür 
taramasında, tarafımızdan planlanan çalışma 
içeriğine uygun hemşirelerin hemşire öğren-
cilere yönelik düşüncelerinin belirlendiği ça-
lışmalara rastlanılamamıştır.  Bu nedenle bu 
çalışmada, klinisyen hemşirelerin öğrenci 
hemşirelere yönelik düşüncelerinin belirlen-
mesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Bu çalışma, klinik hemşirelerinin öğrenci 
hemşireler hakkındaki düşüncelerinin belir-
lenmesini amaçlayan tanımlayıcı bir çalışma 
niteliğindedir. 

Çalışma Şubat-Mart 2015 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni, Af-
yonkarahisar İl merkezinde yer alan, Afyon 
Kocatepe Üniversitesi Araştırma ve Uygu-
lama, Afyonkarahisar Devlet, Özel Fuar ve 
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Özel Park Hastanesinde sürekli öğrencilerle 
birlikte çalışan 800 klinik hemşireden oluş-
muştur. Çalışmada örnekleme yöntemi kulla-
nılmamış olup, araştırmanın evrenini oluştu-
ran bütün hemşirelere ulaşılması planlanmış-
tır. 

Anket formları araştırmacı tarafından evrenin 
tamamına hemşirelere gerekli açıklamalar 
yapıldıktan sonra elden dağıtılmıştır. İlgili 
tarihlerde bilgilendirildikten sonra çalışma-
ya katılmayı kabul eden ve anket formlarını 
eksiksiz dolduran 277 hemşire çalışmanın ör-
neklemini oluşturmuştur ve evrenin %34.62’ 
ine ulaşılmıştır.

Çalışmada veri toplama yöntemi olarak anket 
tekniği kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafın-
dan hazırlanan anket temel olarak iki bölüm-
den oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı 
hemşirelerin sosyo-demografik ve bireysel 
özelliklerini belirlemeye yönelik toplam 14 
madde yer almaktadır. İkinci bölümde ise 
klinik hemşirelerinin öğrenci hemşireler hak-
kındaki düşüncelerinin belirlenmesine yöne-
lik literatür bilgisiyle desteklenmiş toplam 25 
maddeye yer verilmiştir (Karaöz, 2003:18-
19; Akyüz vd., 2007:461-462; Erenel vd., 
2008:20-21; Tosun vd., 2008:166-169; Kos-
tak vd., 2012:41-43; Karaçay ve Sevinç, 
2010:8; Öner Altıok ve Üstün, 2013:752). 
Anketin 19 maddesi olumlu, 6 maddesi olum-
suz yargı (2.,3.,4.,10.,21. ve 25. maddeler) 

içermektedir. Anketin kapsam geçerliği için 
uzman görüşüne (beş klinik hemşiresi) baş-
vurulmuştur. Uzman görüşü sonrası, uygun 
bulunan maddeler anket kapsamına alınmış 
ve değiştirilmesi yönünde görüş bildirilen 
maddeler üzerinde de gerekli değişiklikler 
yapılmıştır. 

Çalışma için; Afyonkarahisar il merkezin-
deki hastanelerin başhekimliklerinden ge-
rekli yazılı izinler, Afyon Kocatepe Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan onay 
(08.01.2015:2015/01-26) ve çalışma hakkın-
da bilgilendirildikten sonra çalışmaya katıl-
mayı kabul eden hemşirelerden sözlü onam 
alınmıştır. 

İstatistiksel değerlendirme Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı reh-
berliğinde yapılmıştır. Veriler Statistical Pac-
kage for the Social Sciences (SPSS) 18.0 ya-
zılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu çalış-
mada, hemşirelerin sosyodemografik özellik-
leri ve öğrenci hemşirelere yönelik görüşleri 
frekans ve yüzde dağılımları ile sunulmuştur.

BULGULAR

Çalışmaya katılan hemşirelerin %58.1’i 30 
yaşın altında, %79.4 kadındır ve %44.4’ü 
üniversite hastanesinde çalışmaktadır. Hem-
şirelerin %50.2’sinin 1-5 yıl arasında çalıştığı 
ve %54.5’inin lisans mezunu olduğu belir-
lenmiştir. Hemşirelerin %75.5’i hemşireliği 
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isteyerek tercih ettiğini, %85.2’si bu mesleği 
severek yaptığını, %92.1’i öğretmeyi sevdi-
ğini ve %56.7’si sağlık meslek lisesi öğren-
cilerinin daha bilgili olduğunu belirtmiştir. 
Hemşirelerin %74.7’si öğrenci hemşirelere 

örnek bir model olduğunu ve %79.4’ü öğren-
ci hemşirelerin eğitiminde üzerlerine düşen 
görevi yerine getirdiklerini düşünmektedirler 
(Tablo 1).

Tablo 1. Hemşirelerin Sosyo-Demografik ve Bireysel Özelliklerinin Dağılımı  (N=277) 

Değişkenler n %

Yaş
    20 yaş ve altı
    21-25 yaş
    26-30 yaş
    31-35 yaş
    36 yaş ve arası

29
76
56
55
61

10.5
27.4
20.2
19.9
22.0

Cinsiyet 
    Kadın
    Erkek

220
57

79.4
20.6

Çalışılan kurum
    Devlet hast.
    Üniversite hast.
    Özel hast.

114
123
40

41.2
44.4
14.4

Meslekte çalışma süresi
    1-5 yıl arası
    6-10 yıl arası
    11 yıl ve üzeri

139
116
22

50.2
41.9
7.9

SML’ nde okumuş olma durumu
    Evet
    Hayır

153
124

55.2
44.8

Mezun olunan okul
    SML
    Lisans
    YL ve Doktora

112
151
14

40.4
54.5
5.1

Mezun olunan bölüme isteyerek gelme 
    Evet
    Hayır

209
68

75.5
24.5
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Mesleği severek yapma durumu
    Evet
    Hayır

236
41

85.2
14.8

Öğrencilik dönemindeki, hemşirelerin davranışlarına 
ilişkin düşünceleri
     Gayet iyi
     İyi
     Kötü
     Çok kötü

32
152
80
13

11.5
54.9
28.9
4.7

Öğretmeyi sevme durumu
     Evet
     Hayır

255
22

92.1
7.9

Bilgili olduğunu düşündükleri öğrenci grubu
     SML öğrencisi
     Lisans öğrencisi

157
120

56.7
43.3

Örnek bir model olduğuna inanma durumu
     Evet
     Hayır

207
70

74.7
25.3

Öğrencilerin eğitiminde hemşirelerin üzerlerine düşen 
görevleri yerine getirdiğini düşünme durumu
     Evet
     Hayır

220
57

79.4
20.6

Hemşirelerin öğrenci hemşirelere ilişkin dü-
şüncelerinin dağılımı Tablo 2’ de verilmiştir. 
Hemşirelerin %90.3’ü öğrencilerle çalışmak-
tan memnun olduklarını, %77.3’ü öğrenci-
lerin iş yükünü arttırmadığını, %58.8’i öğ-
rencilerin ilgisiz olmadığını düşünmektedir. 
Hemşirelerin %60.6’sı öğrencilere uygulama 
yaptırmaktan çekinmediklerini, %66.8’i öğ-
renci hemşirelerin çalışırken etik kurallara 
uyduğunu, %71.1’i sorumluluğundaki öğren-
cilerin, tedavi uygulamasının doğru olduğu-
nu belirtmişlerdir. Hemşirelerin  %94.6’sı öğ-
rencilerin kendileriyle olan iletişiminin ideal 

düzeyde olduğunu ve %61.7’si öğrencilerin 
hastalar ile profesyonel iletişim kuramadığını 
düşünmektedir. 

Hemşirelerin  %54.9’u öğrencilerin bakım 
verme konusunda istekli olduklarını, %55.2’si 
çalışma alanlarında fazla ya da az öğrenci ol-
masının sorun teşkil ettiğini, %56.3’ü  öğren-
cilerin verilen görevleri tam anlamıyla yeri-
ne getirdiklerini ifade etmiştir. Hemşirelerin 
%66.8’i öğrencilerin ameliyathane rotasyon-
larını doğru bulmakta, %56.7’si öğrencilerin 
yeteri kadar teorik bilgiye sahip olmadıkları-
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nı, %53.8’i öğrencilerin özgüveninin yetersiz 
olduğunu düşünmektedir. Öğrenci hemşire-
lerin %62.1’i bakım planlarını hazırlarken 
hemşirelerden görüş almaktadırlar. Hemşi-
relerin %58.1’i öğrencilerin ekip çalışma be-
cerilerinin yeterli olduğunu, %54.9’u öğren-
cilerin sorumluluk alabildiklerini, %66.6’sı 
öğrencilerin bireysel uygulamada hasta ba-
kımında yetersiz olduklarını belirtmişlerdir. 
Hemşirelerin %58.1’i öğrencilerin teori ile 

uygulama arasında dengeyi sağlayamadıkla-
rını, %60.6’sı mesleğin ilerlemesi ve geliş-
mesi açısından öğrencilerin yeterli olduğunu, 
%54.5’i öğrencilerin tedavi-bakımda hastala-
ra hakim olamadıklarını, %75.5’i öğrencile-
rin staja öğrenmek için geldiklerini, %75.1’i 
öğrencilerin staja gelirken kılık kıyafetlerine 
dikkat ettiklerini ve %70.8’i öğrencilerin sta-
ja hocalarının gözüne girmek için gelmedik-
lerini düşünmektedir.

Tablo 2. Hemşirelerin Öğrenci Hemşirelere İlişkin Düşüncelerinin Dağılımı

Maddeler Evet
n (%)

Hayır
n (%)

1. Öğrenci hemşirelerle çalışmaktan memnun musunuz? 250 (90.3) 27 (9.7)

2. Öğrenci hemşirelerin iş yükünüzü arttırdığını düşünüyor musunuz?         63 (22.7) 214 (77.3)

3. Öğrenci hemşirelerin ilgisiz olduğunu düşünüyor musunuz?        114 (41.2) 163 (58.8)

4. Öğrenci hemşirelere uygulama yaptırmaktan çekiniyor musunuz?       109 (39.4) 168 (60.6)

5. Öğrencilerin çalışırken etik kurallara uyduğunu düşünüyor musunuz? 185 (66.8) 92 (33.2)

6. Sorumluluğunuzdaki bir öğrenci hemşirenin hastaya tedavi 
uygulamasını uygun buluyor musunuz?

197 (71.1) 80 (28.9)

7. Öğrenci hemşirelerin sizinle olan iletişimi ideal düzeyde midir? 262 (94.6) 15 (5.4)

8. Öğrenci hemşirelerin hastalar ile iletişiminin profesyonel olduğunu 
düşünüyor musunuz?

106 (38.3) 171 (61.7)

9. Sizce öğrenci hemşireler hastaya bakım vermek konusunda istekliler 
mi?

152 (54.9) 125 (45.1)

10. Öğrenci hemşirelerin servislerde belirli bir sayıdan az ya da çok olması 
sizin için sorun teşkil eder mi?

153 (55.2) 124 (44.8)

11. Öğrenci hemşirelerin verilen görevleri tam anlamıyla yaptıklarını 
düşünüyor musunuz?

156 (56.3) 121 (43.7)

12. Öğrenci hemşirelerin ameliyathane rotasyonlarının olması size doğru 
geliyor mu?

185 (66.8) 92 (33.2)
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13. Öğrenci hemşirelerin yeteri kadar teorik bilgiye sahip olduğunu 
düşünüyor musunuz?

120 (43.3) 157 (56.7)

14. Öğrenci hemşirelerin uygulama alanında olan özgüvenlerini yeterli 
buluyor musunuz?

128 (46.2) 149 (53.8)

15. Öğrenci hemşireler bakım planlarını hazırlarken sizden görüş alıyorlar 
mı?

172 (62.1) 105 (37.9)

16. Öğrenci hemşirelerin ekip çalışma becerilerinin yeterli olduğunu 
düşünüyor musunuz?

161 (58.1) 116 (41.9)

17. Öğrenci hemşirelerin sorumluluk alma duygusu var mı? 152 (54.9) 125 (45.1)

18. Öğrenci hemşireler bireysel uygulamada hasta bakımında yeterli mi? 109 (39.4) 168 (60.6)

19. Öğrenci hemşirelerin teorikle uygulama arasındaki dengeyi 
sağlayabildiklerini düşünüyor musunuz?

116 (41.9) 161 (58.1)

20. Mesleğin ilerlemesi ve gelişmesi açısından öğrenci hemşireleri yeterli 
buluyor musunuz?

168 (60.6) 109 (39.4)

21. Öğrenci hemşirelerin staja sadece o günü geçirmek için geldiklerini 
düşünüyor musunuz?

131 (47.3) 146 (52.7)

22. Öğrenci hemşirelerin tedavi ve bakımda hastalara hâkim olduğunu 
düşünüyor musunuz?

126 (45.5) 151 (54.5)

23. Öğrenci hemşirelerin staja öğrenmek için geldiklerini düşünüyor 
musunuz?

209 (75.5) 68 (24.5)

24. Öğrenci hemşirelerin stajlara gelirken kılık kıyafete dikkat ettiğini 
düşünüyor musunuz?

208 (75.1) 69 (24.9)

25. Öğrenci hemşirelerin staja hocalarının gözüne girmek için geldiklerini 
düşünüyor musunuz?

81 (29.2) 196 (70.8)

TARTIŞMA

Klinik eğitim sürecinde önemli yere sahip 
olan hemşireler ile öğrenci hemşireler ara-
sında olumlu bir iletişim ve iş birliğinin sağ-
lanması klinik eğitimin etkinliği açısından 
vazgeçilmezdir (Akyüz, 2007:464; Elçigil ve 
Sarı, 2011:70; Bjørk et al., 2014:2960). Hem 
hemşirenin öğrenci hemşire ile ilgili hem de 

öğrencinin hemşire ile ilgili olumlu düşün-
celere sahip olması; her iki tarafın beklenti-
lerine, tutum ve davranışlarına, teorik bilgi 
ve uygulama becerisi gibi etkenlere bağlıdır. 
Hemşirelerin öğrenci hemşirelere yönelik 
düşüncelerinin belirlenmeye çalışıldığı bu 
çalışmaya katılan hemşirelerin %90.3’ü öğ-
rencilerle çalışmaktan memnun olduğunu ifa-
de etmiştir. Bu durum hemşirelerin, öğrenci 
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uygulamalarında görev alma sorumlulukları-
nın bilincinde olduklarını düşündürmektedir. 
Ayrıca bu bilinç klinik eğitimin etkinliği açı-
sından da önemlidir.

Hemşirelerin %61.7’si öğrencilerin hastalar 
ile profesyonel iletişim kuramadığını ifade et-
miştir. Bu sonuç hemşirelerin öğrencileri pro-
fesyonel bir hemşire gibi değerlendirmelerine 
bağlanabilir. Halbuki öğrenci hemşirenin uy-
gulama ve iletişim becerisi ve buna bağlı ola-
rak oluşan mesleki özgüveninin tam olarak 
gelişmiş olması beklenmemelidir. Bu beceri-
ler klinik eğitim esnasında kazanılmaktadır. 
Klinik eğitimde geçen süre arttıkça tecrübe 
kazanılarak hastayla iletişim istendik düzeye 
gelmektedir. Tosun ve ark.’nın (2008:169) in-
törn eğitim programının öncesinde öğrencile-
rin programdan beklentilerini ortaya koymak 
ve program sonundaki kazanım ve önerilerini 
değerlendirmek amacıyla yaptıkları çalışma-
da intörn eğitim sonrasında öğrencilerin hasta 
ve aile ile iletişim becerilerinin arttığı belirtil-
miştir. Bu iletişimin istendik düzeye gelme-
sinde de rol model olan hemşirelerin hastalar 
ile kurdukları profesyonel iletişim önemlidir. 
Ünsal ve ark.’nın (2002:5) yaptıkları çalış-
mada hemşirelerin %60’nın öğrencilerin has-
talarla iletişiminin iyi düzeyde olduğunu ifa-
de ettiği belirtilmiştir.

Öğrencilerin hastalar ile profesyonel ileti-
şim kuramadığı ifadesinin tersine, hemşire-

ler (%94.6) kendileri ile olan iletişimin ideal 
düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Bu sonuç 
öğrencilerin eğitimi süresince geliştirmeleri 
gereken profesyonel uygulama becerilerin-
den olan ekip iletişim becerisinin gelişmiş 
olabileceğini düşündürmektedir. Karabulut 
ve Ulusoy’ un (2008:31) yaptığı çalışma-
da çalışmamızla paralel olarak öğrencilerle 
hemşirelerin iletişiminin olumlu olduğu bil-
dirilmiştir. Yapılan benzer bir çalışmada bu 
çalışmadan farklı olarak hemşireler ile öğren-
cilerin iletişim problemlerinin olduğu saptan-
mıştır (Ünsal vd., 2002:5).

Hemşirelerin %60.6 öğrencilerin bireysel 
uygulamada hasta bakımında yetersiz olduk-
larını belirtmiştir. Öğrencilerin mesleki öz-
güvenleri ve mesleki uygulama becerilerinin 
henüz tam gelişmediği düşünülürse bireysel 
hasta bakım uygulamasında yetersiz oldukla-
rı görüşü doğal karşılanabilir. 

Bu çalışmada hemşirelerin %53.8’i öğrenci-
lerin uygulama alanında özgüvenlerinin ye-
tersiz olduğunu düşünmektedir. Yeterli olma 
duygusu olarak da tanımlanabilen özgüvenin 
gelişmesi ailesel ve çevresel faktörlere bağlı-
dır. Mesleki özgüvenin gelişmesinde de ye-
terli olma duygusu ön plandadır. Yeterli olma 
duygusu ise teorik bilgi ve uygulama becerisi 
ile paralel gelişir. Dolayısı ile öğrencilerin 
mesleki tecrübesi arttıkça mesleki özgüven-
leri de gelişecektir. Mesleki özgüvenlerin 
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gelişmesinde klinik ortamdaki destekleyici 
hemşireler ve öğretim elemanları önemli role 
sahiptir (Gümral ve Coşar, 2006:23; Kork-
maz ve İpekçi, 2015:128).

Hemşirelerin %74.7’si iyi bir rol model ol-
duğunu düşünmektedir. İyi bir rol model, 
öğrencileri yetişkin bireyler olarak görmeli, 
yeterli bilgiye, beceriye, iletişim (Kostak, 
vd., 2012:40) ve liderlik özelliğine sahip ol-
malı, öğrenmeyi kolaylaştıran bir ortam sağ-
lamalı (Karaöz, 2003:16; Karaöz, 2013:150; 
Lawrence, 2014:265), öğrenciye uygulama-
lar sırasında bilgilendirmeli, uygulama yap-
ması için  teşvik etmeli, soru sormasına izin 
vermeli, gerekirse tekrar anlatmalı (Akyüz 
vd., 2007:460; Kostak, vd.,2013:40), öğren-
ci yanlış yaptığında onun isteğini kırmadan 
uyarmalı ve onu doğru yola yönlendirme-
li, öğrencinin yardıma ihtiyacı olduğunda 
eğitimciye rahatlıkla yaklaşabilecekleri bir 
ortam sağlamalıdır (Akyüz vd., 2007:460: 
Erenel vd., 2008:18). Bu bakış açısıyla iyi 
bir rol model olduğunu düşünen hemşirenin 
klinik eğitimi kolaylaştırarak, geleceğin hem-
şiresi olan öğrencilerde profesyonel hemşire-
lik bilincinin gelişmesine ve bu durumun da 
öğrencide pozitif etki yaratarak hemşirelerin 
düşüncelerine olumlu yansımasına katkı sağ-
layabilir. Yapılan benzer bir çalışmada klinik 
hemşirelerin %77.6’sının kendilerini öğrenci-
ler için iyi bir rol model olarak gördüklerini 
belirttikleri bildirilmiştir (Akyüz, 2007:464).

Hemşirelerin çoğu öğrencilerin yeteri kadar 
teorik bilgiye sahip olmadığını, teorik ve uy-
gulama arasındaki dengeyi sağlayamadıkla-
rını düşünmektedir. Bu durum öğrencilerin 
başarılarındaki bireysel farklılıklardan kay-
naklanabileceği gibi dört yıllık lisans eğitimi 
sırasında temel bilimler ve hemşirelik meslek 
derslerinin yoğunlaştırılmış bir şekilde veril-
mesinden dolayı, teorik bilgilerin tam olarak 
özümsenmeden uygulama alanlarına aktarıl-
maya çalışılmasından ve her yıl artan kon-
tenjanlar nedeniyle uygulama alanlarındaki 
öğrenci sayısının fazla olmasından ve buna 
bağlı uygulamada fırsat azlığından kaynak-
lanmış olabileceği düşünülmektedir.

SONUÇ 

Sonuç olarak; hemşirelerin büyük çoğun-
luğunun öğrenci hemşirelerle çalışmaktan 
memnun, kendilerinin örnek bir rol model, 
öğrencilerin kendileri ile olan iletişimin ide-
al düzeyde olduğunu ve öğrencilerin kendi 
iş yüklerini arttırmadığını düşündükleri be-
lirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda ça-
lışmaya katılan hemşirelerin genel anlamda 
öğrencilere yönelik düşüncelerinin olumlu 
olduğu söylenebilir. Bu bulgulardan yola 
çıkarak öğrenci hemşirelerin mesleki özgü-
venin, teorik bilginin, uygulama ve iletişim 
becerilerinin hemşirelik eğitimi süreci için-
de gelişmesinin gerekli olduğu kanısındayız. 
Özellikle lisans eğitimi sırasında uygulama 
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alanlarındaki öğrenci yoğunluğu ya da uy-
gulama alanlarının ve öğretim elemanlarının 
yetersizliği nedeniyle hemşirelere büyük gö-
rev düşmektedir. Bu bağlamda hemşirelerin 
öğrenciler hakkındaki düşüncelerinin olumlu 
olması sevindiricidir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Clinical practise is one of the basics of the training process of 
nursing training (Akyüz vd., 2007:459; Karabulut ve Ulusoy, 2008:27; Tosun vd., 2008:164; 
Bjørk et al., 2014:2959; Avdal vd., 2014:68). Clinical training is a process that helps the theo-
retical knowledge transpose into practical (Terzioğlu vd., 2012:17; Bjørk et al., 2014:2959) and 
assisting the students transforming into professionals (Kostak vd., 2012:40; Ergöl ve Kürtüncü, 
2013:65). That’s why nurses as a role model have very important role on clinical training pro-
cess (Erenel vd., 2008:18) and the approach and the behaviours effect the clinical training of the 
students (Elçigil ve Sarı, 2011:67).  Aim: Because of this reason it was aimed to identify the per-
ception of clinician nurses on nursing students. Method: This study is a descriptive type study 
aimed to identify the perception of the clinician nurses on nursing students. Necessary written 
permissions from the management of the hospitals and the approval (08.01.2015:2015/01-26) 
from the Afyon Kocatepe University Medical Faculty Ethical Committee were obtained. Sur-
vey method was used for the data collection. The survey developed by the researchers included 
2 main parts. First part of the survey included 14 questions to identify the socio-demographic 
and the individual characteristics of the nurses. The second part of the survey included 25 ques-
tions supported by literature knowledge to identify the perception of nurses on nursing students. 
19 of the questions were with positive judgment and the other 6 were negative (2.,3.,4.,10.,21. 
and 25. questions). The content of the study included all the clinician nurses working Afyon 
Kocatepe University Hospital, Afyon Government Hospital, Private Fuar and Private Park Hos-
pital. Sampling method was not applied for the study. Instead of this, it was planned to have full 
count after contacting all the clinician nurses working in the hospitals of Afyonkarahisar city. 
The study was conducted between February-March 2015. Total of 277 survey forms were inc-
luded in the study after eliminating 23 of them which the owners of the surveys were either on 
vacation or declined the participation. The data was analyzed by using the Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) 18.0. the socio-demographic data of the nurses were presented 
by frequency and the percentage. Frequency and percentage were used to analyse the data col-
lected. Findings: The 58.1% of the nurses participated in the survey below 30 years of age, 
79.4% were females and 44.4% of them working in University hospital. 50.2% of them with 
the experience of 1-5 years and 54.5% of them university graduates. 75.5% of them stated that 
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they willingly chose to be nurse, %85.2 of them enjoying the nursing, 92.1% of them eager to 
teach and 56.7% of them believe that nurses with health vocational high school students are 
more knowledgeable. Moreover 74.7% of them believe that they are a role model to nursing 
students, 71.1% believe that trainers under their responsibility are applying the right treatment 
techniques  and 79.4% of them believe that nursing students do their duties well. Most of the 
nurses (90.3%) of them stated that they are happy to work with students, 77.3% of them believe 
that students do not cause extra workload on them, 58.8% of them believe that students are not 
uninterested, 60.6% of them do not hesitate to involve the students on practical, 66.8% of them 
believe that students stick to the work ethics, %94.6 of them believe to have ideal communi-
cation levels with students and 61.7% of them believe that students cannot create professional 
communication channels with the patients. Total, 54.9% of the nurses believe that students are 
eager to provide care, 56.7% of them believe that students do not have enough theorical know-
ledge, 53.8% of them believe that students do not have enough self-confidence. Some nurses 
(58.1%)  believe team work skills of the students are at sufficient levels, 54.1% of them believe 
that students take responsibility of the situation and 66.6% of them believe that students are not 
competent on the patient care on individual practices. Moreover, 58.1% of them state that stu-
dents do not have balance between practice and the theory, 60.9% of them stated that students 
are the competence level of the students are good for the development and the improvement 
of the job and 54.5% of them stated that students do not have enough control over the patients 
during the treatment and the care. Results and Conclusion: As a result of this study it can be 
stated that nurses generally have positive perception on nursing students. After considering the 
findings of the study we can state that the self-confidence on the job, theoretical knowledge, 
practical and the communication skills of the nursing students needs to be improved during the 
nursing trainings. Especially during the training stages of nursing development of many practi-
cal and communication skills were completed after the graduation in an expert-pupil dialogue 
due to increased number of students on practical sessions or lack of practical session units and 
instructors. It can be recommended to have the last year of the graduate degree training to be 
completed on practical sessions like many other health disciplines to have all the students of 
nurses start their nursing careers with full theorical knowledge, practical and communication 
skills developed and increased level of self-confidence.



5252

ACİL BİRİMLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İLETİŞİM 
BECERİLERİ VE EMPATİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1

ASSESSMENT OF COMMUNICATION SKILLS AND EMPATHY LEVELS 
OF NURSES WORKING AT EMERGENCY DEPARTMENTS

Zeynep KARAMAN ÖZLÜ1, Vesile ESKİCİ1, Kenan GÜMÜŞ2, Ayşegül YAYLA1,  
İbrahim ÖZLÜ3, Derya AKSOY4, Yasemin YEŞİLAY5

1Atatürk Üniversitesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum / Türkiye
2 Amasya Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Amasya / Türkiye

3 Atatürk Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Erzurum / Türkiye
4 Osmangazi Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Eskişehir / Türkiye

5 Sarıkamış Devlet Hastanesi, Kars / Türkiye

Öz: Amaç: Araştırma, acil birimlerde çalışan hemşirelerin 
iletişim becerileri ve empati düzeylerini değerlendirmek ama-
cıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: On dört sorudan 
oluşan hemşirelere ait tanıtıcı özellikleri içeren “Anket For-
mu”, İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) ve 
Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) kullanıldı. Araştırmada elde 
edilen verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılım, or-
talamalar, Kruskall Wallis, Mann Whitney U Test, Indepen-
dent-Samples t-test, One-Way ANOVA, Pearson korelasyon 
analizi kullanılmıştır. Bulgular: Hemşirelerin empatik eğilim 
puan ortalamaları ile acil kliniğinde isteyerek çalışma duru-
mu, ayrıca iletişim becerileri puan ortalamaları ile de eğitim 
durumu arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 
(p<0.05). İletişim becerileri puan ortalaması ile empatik eği-
lim puan ortalaması arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç: Acil birimlerde çalı-
şan hemşirelerin empatik eğiliminin yüksek ve iletişim beceri-
lerinin iyi düzeyde olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, sağlıkla 
ilgili tüm kurumlarda empati ve iletişim becerilerine yönelik 
eğitim verilmesi ya da yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Empati Düzeyleri, İletişim Becerileri, 
Acil Hemşireliği

Abstract: Aim: This descriptive study was conducted to 
assess communication skills and empathy levels of nurses 
working at emergency departments. Method: The “Questi-
onnaire”, which was prepared by the researchers in line with 
literature, consisted of 14 questions and involved descriptive 
characteristics of the nurses, the Communication Skills Evalu-
ation Scale (CSES), and the Empathic Tendency Scale (ETC) 
were used to collect the data. The data obtained from the study 
were assessed by means of percentage distribution, means, 
Kruskall Wallis, Mann Whitney U Test, Independent-Samples 
t-test, One-Way ANOVA, Pearson’s correlation analysis and 
Cronbach alpha analysis. Results: There was a significant dif-
ference between the emphatic tendency mean scores of nurses 
and the level of intentionally working at emergency clinic; and 
also between their mean scores of communication skills and 
the level of education (p<0.05). A positive significant relation 
between the mean score of communication skills and the mean 
score of emphatic tendency was determined (p<0.05). Conc-
lusion: It was found out that the emphatic tendency of nurses 
working at emergency departments and their communicati-
on skills were at high level. Consequently, it is suggested to 
provide or promote training on empathy and communication 
skills at all health institutions. 

Key Words: Empathy Levels, Communication Skills, Emer-
gency Nursing
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GİRİŞ

İletişim bilgi aktarımı için kullanılan bir sü-
reç olup, kişinin kendisini ifade etmede kul-
landığı vazgeçilmez bir olgudur. Kişiler arası 
ilişkilerde insanın kendisini yönlendirmede 
ve değişen gereksinimlerini karşılamada kul-
lanılan iletişim, yaşamın ayrılmaz bir parçası 
ve toplumsallaşma sürecinin özüdür. İletişim 
becerileri ise kişiler arası ilişkide, duygu ve 
düşünce alışverişinde mesajların doğru olarak 
algılanmasını ve ilişkilerin kurulmasını sağlar 
(Acar, 1998: 20; Altıntaş, 2001: 30; Yardan, 
2008: 9). İletişim becerileri günlük yaşamın 
hemen her alanında kişiler arası ilişkiyi ko-
laylaştırıcı bir etkiye de sahiptir. Kişiler arası 
ilişkilerin yoğun bir şekilde yaşandığı mes-
leklerden biri de hemşireliktir. İletişim, hem-
şirelik mesleğinde kullanılan tüm süreçlerin 
temelini oluşturur. İletişim becerileri, hem-
şirenin bireye ulaşma, sorunları tanımlama, 
bakım verme ve yardım etme işlevini yerine 
getirirken yararlandığı en önemli araçlardan 
biridir (Bilen, 1993: 32; Balcı, 1996: 24). 
Hemşire ve hasta arasında etkili iletişim, ba-
kımın kalitesini belirleyen önemli bir nokta-
dır (Hemsley et al., 2001: 827). 

İletişimin önemli bir öğesi de empati beceri-
sidir. Empati; bir kişinin kendini karşısındaki-
nin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısı 
ile bakabilmesi ve o kişinin duygu ve düşün-
celeri doğru olarak anlaması ve anladıklarını 

iletme sürecidir (Wilkinson, 1992: 24; Naish, 
1996:28; Looi, 2008: 414). Empati destekle-
yici bir ilişkinin önemli bileşeni olarak kabul 
edilmektedir. Hemşirelik mesleğinin doğası 
gereği, hemşireler empati becerisine sahip 
olmalıdır (Fields et al., 2004: 80).  Hemşi-
re hastaya empatik bir tavırla yaklaştığında, 
onun gereksinimlerini daha doğru saptayabil-
mek ve istendik sonuçlar elde edebilmektir. 
Hasta fiziksel yakınmalarını daha kolay ifade 
edebilmekte, ruhsal ve duygusal sıkıntılarını 
ise aktif ve empatik bir kulakla dinleyen bir 
kişi bulduğunda dile getirebilmektedir. Ancak 
böyle bir dinleme ile hastanın ifade etmekte 
zorlandığı duygu ve düşüncelerini ifade et-
mesi kolaylaşmaktadır (Evans, 1998: 58; Bo-
umans, 2005: 245; Naomi, 2006: 126). Hasta-
nın söz ve davranışlarının arkasında yatan an-
lamın anlaşılması için hemşirenin ipuçlarına 
duyarlı olması ve hastanın dolaylı anlatımının 
açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bu 
da hemşirenin iletişim ve empati becerilerine 
bağlıdır (Merkouris, 1999: 1928; Johansson, 
2002: 339; Köşgeroğlu vd., 2005: 75). Hem-
şire hastanın bakım gereksinimlerini ortaya 
çıkarmak ve onların sorunlarıyla daha iyi baş 
edebilir hale gelmesini sağlamak için hastayla 
iletişime geçer. Bu etkileşim sırasında hasta-
nın doğru bir şekilde anlaşılması, iletişim be-
cerilerinin temeli olan “empatik iletişim bece-
risiyle” ilişkilidir (Reynolds and Scott, 1999: 
364; Mcqueen, 2000: 723; Kunyk and Olson, 
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2001: 318). Hemşireyi hastaya yardım etme 
konusunda harekete geçiren yalnızca mesleki 
sorumluluk değildir. Bununla birlikte hem-
şirenin sahip olduğu empatik eğilim ile em-
pati yapma becerileri hastaya yardım etmede 
önemli rol oynar (Demir, 2005: 11). 

Hemşireliğin günün 24 saatinde hizmet su-
nan bir meslek olması ve hemşirenin hasta-
ya diğer sağlık ekibi üyelerinden daha yakın 
konumda bulunması hemşireye bazı ek so-
rumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluk-
larını başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi 
için hemşirelerden iletişim becerilerini etkin 
şekilde kullanmaları beklenmektedir (Uyer, 
2000: 93). Dolayısıyla akut olayların gelişti-
ği acil servislerde iletişim becerileri ve em-
patinin kullanımı, hemşirenin bireye ulaşma, 
sorunları tanımlama, bakım verme ve yardım 
etme işlevini yerine getirirken yararlandığı en 
önemli araçlardandır (Demir, 2005: 6). Acil 
servisler, hayati tehlikesi bulunan her yaştan 
bireye müdahale edilen ve bakım verilen yer-
lerdir. Acil servislerin geniş uygulama alanla-
rının olması, karmaşık teknoloji, bilgi beceri 
düzeyi, hızlı ve kritik karar verme sorumlu-
luğu ve hasta birey için yaşamsal öneminin 
olması, hem hastalar hem de sağlık elemanla-
rı için yüksek derecede stres kaynağı olabil-
mektedir (Erenler, 2007: 4). 

Bu çalışma, acil birimlerde çalışan hemşire-
lerin iletişim becerileri ve empati düzeyleri-
nin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Metot

Tanımlayıcı türde olan bu çalışma Haziran-
Ağustos 2013 tarihleri arasında yapıldı. Ça-
lışmada verilerin sağlıklı bir şekilde topla-
nabilmesi için araştırmacıların bulundukları 
bölgelerdeki hastaneler çalışma kapsamına 
alındı. 

Araştırmanın evrenini, Atatürk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Eskişehir 
Devlet Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi, Eskişehir Yunus Emre Devlet 
Hastanesi, Sarıkamış Devlet Hastanesi, İzmir 
Tire Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmanga-
zi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde 
çalışan 160 hemşire oluşturdu.  Hemşirelerin 
tümünün çalışma kapsamına alınması plan-
lanmıştır. Ancak acil kliniklerinde çalışan 
hemşirelerden 35’inin araştırmaya katılmayı 
kabul etmemesi, izinli ve raporlu olması ne-
deniyle toplam 125 hemşire (katılım oranı 
%78.1) araştırma kapsamına alındı.

Verilerin toplanmasında; araştırmacılar ta-
rafından literatür (Demir, 2005: 5; Korkut, 
2005: 145; Gülbahçe, 2010: 12) doğrultusun-
da hazırlanan 14 sorudan oluşan hemşirelere 
ait tanıtıcı özellikleri içeren “Anket Formu”, 
İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği 
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(İBDÖ) ve Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) 
kullanıldı.

Araştırmacı tarafından literatür doğrultusun-
da oluşturulan anket formunda sosyo demog-
rafik özellikler, acil hemşireliği ve iletişim 
becerileriyle ilgili sorular bulunmaktadır.

İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği 
(İBDÖ) 

Ölçek, bireylerin iletişim becerilerini nasıl 
değerlendirdiklerini anlamak amacıyla ge-
liştirilmiştir. Ölçek 5’li likert tipinde ve 25 
ifadeden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek 
en yüksek puan 100’dür. Tersine maddele-
rin olmadığı ölçekte, alınan puanın fazlalığı 
bireylerin kendi iletişim becerilerini olumlu 
yönde değerlendirdikleri anlamına gelir. Öl-
çeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması 1996 
yılında Korkut tarafından lise öğrencilerinin 
oluşturduğu 126 kişilik bir grupla yapılmış-
tır. Ölçeğin testin tekrarı ile yapılan güvenir-
lik çalışması sonucunda güvenirlik katsayısı 
0.76 olarak bulunmuştur. İç tutarlılık katsa-
yısı olarak alfa değeri ise 0.80 olarak belir-
lenmiştir (Demir, 2005: 5; Korkut, 2005: 
143; Arslan, 2010: 3). Bu çalışmada iletişim 
becerileri ölçeği Cronbach’s alfa değeri 0.78 
olarak bulundu.

Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ)

Kişilerin günlük yaşamda empati kurma dü-
zeyini ölçmek amacıyla Dökmen tarafından 

1988 yılında geliştirilmiştir. EEÖ 20 madde-
den oluşmuş, Likert tipi 5’li dereceleme öl-
çeğidir. Bireyler maddeleri okuyup, madde-
lerin kendileri için ne kadar geçerli olduğuna, 
“Tamamen uygun” = 5, “oldukça uygun” = 4, 
“kararsızım” = 3, “oldukça aykırı” = 2, “ta-
mamen aykırı” = 1 seçeneklerinden birini işa-
retleyerek karar verirler. Her bir madde için 
işaretlediği sayı, bireyin o maddeye ilişkin 
puanını belirlemektedir. Pozitif maddelerde 
işaretlenen rakam doğrudan, negatif madde-
ler ise tersine çevrilerek puanlama yapılır. Bu 
nedenle 3,6,7,8,11,12,13 ve 15. ifade tersin-
den puanlanmıştır. Ölçekten alınacak mini-
mum puan 20, maksimum puan ise 100’dür. 
Toplam puan kişinin empatik eğilim puanla-
rını ifade eder. Puanın yüksek olması, empa-
tik eğilimin yüksek olduğunu; düşük olması 
empatik eğilimin düşük olduğunu gösterir. 
Ölçeğin geçerlilik çalışmasındaki Cronbach’s 
alfa değeri 0.91, bu çalışmada Cronbach’s 
alfa değeri 0.72 olarak bulunmuştur (Demir, 
2005: 26).

Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından, 
8:00-16:00, 16:00-24:00 ya da 16:00-08:00 
çalışma saatleri içerisinde hemşirelerin uy-
gun olduğu zamanlarda, araştırmanın amacı 
hakkında bilgilendirilip sözel olarak izinleri 
alındıktan sonra acil servislerin hemşire oda-
sında yüz yüze görüşme yöntemi ile toplan-
mıştır. Veri toplama formlarının uygulanması 
yaklaşık 8 dakika sürmüştür.
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Araştırmanın verileri bilgisayar ortamında 
analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilme-
sinde; yüzdelik dağılım, ortalamalar, Krus-
kall Wallis, Mann Whitney U Test, Indepen-
dent-Samples t-test, One-Way ANOVA, Pe-
arson korelasyon analizi kullanıldı.

Araştırmaya başlamadan önce etik kurul ona-
yı alınmıştır (Atatürk Üniversitesi Sağlık Bi-

limleri Fakültesi Etik Kurulu, 10.05.2013). 
Daha sonra etik kurul onayı ile birlikte, araş-
tırmanın amaç ve kapsamını içeren bilgi for-
mu Hastane Başhekimliklerine sunularak ya-
zılı izinler alınmıştır.

BULGULAR

Tablo 1. Hemşirelerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin, İletişim Becerileri Ölçeğinin ve 
Empatik Eğilim Ölçeğinin Puan Ortalamalarının Dağılımı ve Karşılaştırılması

Özellikler n %

İBDÖ Alınan Puan 
Ortalamaları ve 
Test Değerleri

X± SS

EEÖ Alınan Puan 
Ortalamaları ve Test 

Değerleri
X± SS

Yaş Grupları
18-29 yaş
30-41 yaş
42-53 yaş
Test ve p değeri

58
52
15

46.4
51.6
12.0

76.76±9.69
77.10±10.66
79.67±10.90

71.03±7.35
70.40±8.60
73.87±8.24

KWU =0.88, 
p>0.05

KWU =1.85, p>0.05

Yaş Ortalaması 31.67±7.92

Medeni Durum

Evli 65 52.0 77.95±9.13
76.48±11.28

71.35±8.17

Bekar
Test ve p değeri

60 48.0 70.85±7.88

t =-0.80, p>0.05 t =-0.35, p>0.05

Eğitim Durumu

Sağlık meslek lisesi 21 16.8 72.29±10.38
78.16±9.76
79.09±10.03
67.00±5.57

68.90±7.27
71.35±8.72
72.15±7.50
66.33±3.06

Ön lisans 55 44.0

Lisans 46 36.8

Lisans üstü
Test ve p değeri

3 2.4
KWU = 8.73, p<0.05 KWU = 3.74, p>0.05
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Çalıştığı Kurum

Devlet hastanesi 87 69.6 77.38±10.57
76.95±9.45

70.76±8.52
71.92±6.70Üniversite hastanesi

Test ve p değeri
38 30.4

t =0.22, p>0.05 t =0.75, p>0.05

Acil Serviste Çalışmayı İsteme 
Durumu

77.84±10.53
75.89±9.41

Evet
Hayır
Test ve p değeri

87
38

69.6
30.4

73.02±7.53
 66.74±7.41

t =0.98, p>0.05 t =4.32, p <0.001

Acil Hemşiresi Olarak Çalışılan Süre
76.95±10.57
78.46±9.88
72.60±4.77

1-6 yıl 81 64.8 70.62±7.70
72.05±8.90
71.80±5.72

7-12 yıl
13-18 yıl

39
5

31.2
4.0

Test ve p değeri KWU = 2.28, p>0.05 KWU = 1.13, p>0.05

Kadro Karşılığı
77.81±9.36
74.48±13.59

Kadrolu 
Sözleşmeli
Test ve p değeri

104
21

83.2
16.8

71.44±8.07
69.48±7.62

MWU=906.00, p>0.05    MWU=923.00,
           p>0.05

Çalışılan pozisyon
71.44±8.07
69.48±7.62

Klinik hemşiresi
Klinik sorumlu hemşiresi

117
8

93.6
6.4

72.62±9.99
71.88±12.55

Test ve p değeri MWU=365.50, p>0.05 MWU=442.50, 
p>0.05

Çalışma Şekli
81.00±7.69
79.11±8.80

76.90±10.44

Sürekli gece 6 4.8 73.50±6.16

Sürekli gündüz 9 7.2 73.67±8.19
70.77±8.08Gündüz ve gece

Test ve p değeri
110 88.0

KWU = 1.36, p>0.05 KWU = 1.60, p>0.05
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İş Yaşantısından Memnuniyet
77.23±11.14
77.59±9.84
76.00±9.52

72.52±7.53
70.42±7.57
70.06±10.49

Memnun
Kısmen memnun                                  
Memnun değil
Test ve p değeri

44
64
17

35.2
51.2
13.6

KWU = 1.07, p>0.05 KWU = 1.79, p>0.05

Mezuniyet Sonrası Eğitim Alma 
Durumu

77.67±9.75
76.52±11.02

71.71±8.39
70.09±7.27

Evet
Hayır
Test ve p değeri

79
46

63.2
36.8

t =0.61, p>0.05 t =1.10, p>0.05

Eğitimin Gerekliliğini Kabul Etme 
Evet
Hayır
Test ve p değeri

104
21

83.2
16.8

78.05±9.81
73.29±11.41

71.26±8.22
70.38±9.97

MWU=890.50, p>0.05 MWU=1059.50, 
p>0.05

Tablo 1’de hemşirelerin sosyo-demografik 
özelliklerinin, iletişim becerileri ölçeğinin ve 
empatik eğilim ölçeğinin puan ortalamaları-
nın dağılımı ve karşılaştırılması görülmekte-
dir. Hemşirelerin %51.6’sı 30-41 yaş grubun-
da, %52.0’sinin evli, %44.0’ünün ön lisans 
düzeyinde eğitime sahip olduğu, %69.6’sının 
devlet hastanesinde çalıştığı ve acil servis-
te isteyerek çalıştığı, %64.8’inin 1-6 yıldır 
hemşire olarak çalıştığı, %83.2’sinin kadrolu 
olduğu, %93.6’sının servis hemşiresi olarak, 
%88.0’inin gece ve gündüz vardiya usulüne 
göre çalıştığı, %51.2’sinin iş yaşantısından 
kısmen memnun olduğu, %63.2’sinin me-
zuniyet sonrası eğitim aldığı ve %83.2’sinin 
eğitimin gerekliliğini kabul ettiği belirlendi. 

Tablo 1’de İletişim Becerileri Ölçeği’nden 
alınan puan ortalamalarına bakıldığında; li-
sans düzeyinde eğitime sahip olan hemşire-
lerin iletişim becerileri puan ortalamasının 
diğer eğitim düzeylerine sahip hemşireler-
den daha yüksek olduğu ve bu farkın istatis-
tiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilirken 
(p<0.05), 42-53 yaş grubunda olan, evli, dev-
let hastanesinde ve acil serviste isteyerek ça-
lışan, 7-12 yıl çalışma süresine sahip, kadrolu 
olan, servis hemşiresi pozisyonunda ve gece-
gündüz vardiya usulüne göre çalışan, iş ya-
şantısından kısmen memnun olan, mezuniyet 
sonrası eğitim alan ve eğitimin gerekliliğini 
kabul eden hemşirelerin İletişim Becerileri 
Ölçeği puan ortalamalarının diğer gruplarda-
ki hemşirelerden daha yüksek olduğu ve bu 
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yüksekliğin istatistiksel olarak anlamlı olma-
dığı belirlendi (p>0.05). 

Hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri 
Empatik Eğilim Ölçeği puan ortalamalarıy-
la karşılaştırıldığında (Tablo 1); acil serviste 
çalışmayı tercih eden hemşirelerin empatik 
eğilim puan ortalamasının daha yüksek oldu-
ğu ve gruplar arasındaki bu farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05). 
Ancak 42-53 yaş grubunda olan, evli, lisans 

düzeyinde eğitim alan, üniversite hastanesin-
de çalışan, 7-12 yıl çalışma süresine sahip, 
kadrolu olan, servis hemşiresi pozisyonunda 
ve sürekli gündüz mesaisinde çalışan, iş ya-
şantısından memnun ve mezuniyet sonrası 
eğitim alan, eğitimin gerekliliğini kabul eden 
hemşirelerin Empatik Eğilim Ölçeği puan or-
talamalarının diğer gruplardaki hemşirelerden 
daha yüksek olmasına karşın gruplar arasında 
anlamlı fark olmadığı belirlendi (p>0.05). 

Tablo 2. Hemşirelerin İletişim Becerileri Ölçeği ve Empatik Eğilim Ölçeği’nden Alınan 
Minimum- Maximum Puan, Puan Ortalamaları

Ölçek Puan Ortalamaları
Ölçekten Alınan
Min- Max Puan

Ölçekten Alınan Puan 
Ortalamaları

X± SS

İletişim Becerileri Ölçeği 50-100 77.25±10.21

Empatik Eğilim Ölçeği 53-90 71.11±8.00

Tablo 2’de hemşirelerin ölçeklerden aldık-
ları minimum-maximum puanları ve ölçek 
puan ortalamaları görülmektedir. İletişim 
Becerileri Ölçeği’nden alınan en düşük pua-
nın 50, en yüksek puanın 100 ve puan orta-

lamasının 77.25±10.21 olduğu, Empatik Eği-
lim Ölçeği’nden alınan en düşük puanın 53, 
en yüksek puanın 90 ve puan ortalamasının 
71.11±8.00 olduğu saptandı.

Tablo 3. İletişim Becerileri Ölçeği ve Empatik Eğilim Ölçeğinden Alınan Puan Ortala-
maları Arasındaki İlişki

Ölçek Puanları

        İletişim Becerileri Ölçeği Puan Ortalamaları 

                                             r                                                                                        p

Empatik Eğilim Ölçeği Puan 
Ortalamaları

                                         
0.534     

                                       0.000                                         
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Tablo 3’de İletişim Becerileri Ölçeği puan 
ortalaması ile Empatik Eğilim Ölçeği puan 
ortalamaları arasındaki ilişki görülmektedir. 
İletişim Becerileri Ölçeği ve Empatik Eğilim 
Ölçeği puan ortalaması arasında pozitif yön-
de anlamlı ilişki olduğu belirlendi (p<0.05).

TARTIŞMA

İnsan ilişkileri üzerine temellendirilmiş bir 
meslek olan hemşirelik de hasta bakımının 
etkinliği, etkili iletişim kurma becerisine bağ-
lıdır. Hemşire bireyin yaşadıklarını anlamaya 
çalışırken, bakım verdiği bireylerle etkili ile-
tişim kurabilmelidir (Uyer, 2000: 94). Hem-
şirelerin iletişim becerileri, hasta ve ailesiyle 
iletişimlerini kolaylaştırır, hasta memnuniye-
tini ve hasta bakım kalitesini olumlu yönde 
artırır (Yılmaz, 2001: 70).

Çalışmada hemşirelerin İletişim Becerileri 
Ölçeği puan ortalamasının 77.25±10.21 ol-
duğu saptanmıştır. Çalışma sonucu ile ben-
zer olarak Kaya’nın (2011: 49) hemşireler 
ile yaptığı çalışmada da hemşirelerin iletişim 
beceri puanı (100 puan üzerinden) 74.73±6.4 
olarak bulunmuştur. Genel olarak hemşire-
lerin ortalamanın üstünde bir iletişim beceri 
ortalamasına sahip olduğu söylenebilir.

Lisans düzeyinde eğitime sahip olan hemşi-
relerin iletişim becerileri puan ortalamasının 
diğer eğitim düzeylerine sahip hemşirelerden 
daha yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Çalış-
ma sonucunu destekler nitelikte Kumcağız ve 
ark.’nın (2011: 52) hemşirelerle yapmış oldu-
ğu çalışmada %35.9’unun (n=266) acil ser-
vis hemşiresi olduğu, lisans ve üzeri eğitim 
düzeyine sahip hemşirelerin iletişim beceri-
lerinin davranışsal alt boyutunun diğer eğitim 
düzeyindekilere göre daha yüksek olduğu ve 
aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı ol-
duğu saptanmıştır. İletişim becerisi bir kişilik 
özelliği değil, öğrenilen beceriler dizgesidir 
(Akyurt, 2009: 20). Sonuç olarak eğitim dü-
zeyi arttıkça iletişim becerilerinin de geliş-
mesi beklenir (Başar, 2011: 40).

Çalışmada hemşirelerin yaş ve medeni du-
rumları ile iletişim becerileri ölçeği puan 
ortalamaları arasında istatistiksel olarak an-
lamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Kumcağız 
ve ark.’nın (2011: 51) çalışmasında da hemşi-
relerin yaş, medeni durumlarına göre iletişim 
becerileri düzeyleri ve alt boyutları arasında-
ki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 
bulunmuştur.

Çalışmada devlet hastanesinde çalışan hem-
şirelerin iletişim becerileri ölçek puan orta-
lamalarının diğer gruplardaki hemşirelerden 
daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Kaya’nın 
(2011: 50) çalışmasında iletişim becerileri yö-
nünden Üniversiteye bağlı hastanede görevli 
hemşirelerin puan ortalaması daha yüksek 
bulunmuştur. Üniversiteye bağlı hastanede 
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görevli hemşirelerin hizmet içi eğitim prog-
ramlarından ve üniversitedeki eğitim koşul-
larından daha fazla yararlanma olanağı oldu-
ğunu düşünürsek iletişim becerilerinin daha 
yüksek bulunması beklenirken, bu çalışmada 
sonucun örneklem grubunun çoğunluğunu 
devlet hastanesinde çalışan hemşireler olma-
sından kaynaklı olabileceği düşünülebilir.

Çalışmada hemşirelerin iş yaşantısından 
memnuniyet durumları ile iletişim becerisi 
puan ortalamaları arasında anlamlı fark belir-
lenmemiştir. Fakat iş yaşantısından memnun 
olanların puan ortalamalarının daha yüksek 
olduğu görülmüştür. Benzer şekilde Kaya’nın 
(2011: 48) çalışmasında iş yaşantısından kıs-
men memnun olan hemşirelerin, iletişim 
becerisi puan ortalamalarının yüksek oldu-
ğu bulunmuş ve aralarındaki fark istatistik-
sel olarak anlamlı bulunmamıştır. Manav’ın 
(2008: 32) çalışmasında da hemşirelerin ça-
lışma ortamından memnuniyet durumlarına 
göre gruplar arasında anlamlılık bulunma-
mıştır. Bu sonuçlarla bağlantılı olarak iş ya-
şamından memnun olanların iş doyumu daha 
fazla olacağından kişilerarası iletişimlerinin 
de daha iyi olması beklenebilir.

Çalışmada hemşirelerin mezuniyet sonra-
sı eğitim alma, eğitimin gerekliliğini kabul 
etme durumları ile iletişim becerisi puan orta-
lamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark bulunmazken, eğitim alanların ileti-

şim becerileri puan ortalamaları daha yüksek 
bulunmuştur. Eğitimin iletişim becerilerinin 
gelişmesine olumlu katkı sağladığı söylene-
bilir.

Hemşirelerin büyük çoğunluğunun iletişim 
becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim alma 
gerekliliğini belirttikleri ve bu durumun eği-
tim programına katılmalarında destekleyici 
rol oynadığı düşünülebilir. Kaya’nın (2011: 
48) çalışmasında da eğitimin gerekliliğini 
kabul eden hemşirelerin, iletişim becerileri 
ölçeği puan ortalamalarının diğer gruplarda-
ki hemşirelerden daha yüksek olduğu ve bu 
yüksekliğin istatistiksel olarak anlamlı olma-
dığı belirlenmiştir. Mezuniyet sonrası eğitim 
ile ilgili incelenen kaynaklarda da klinikte 
iletişim becerilerine yönelik eğitimin sürek-
li olması gerektiği savunulmaktadır (College 
Of Nurses Of Ontarıo, 2006)

Hemşirelerin neredeyse tümü (%98.4) ileti-
şim becerileri konusunda sürekli eğitimin ge-
rekliliğine inanmaktadır. İletişim becerilerine 
yönelik eğitim talebi; hastalarla iletişimde 
zorlandıklarının, iletişim becerilerinin yalnız-
ca klinikteki çalışma deneyimleri ile geliştiri-
lemediğinin ve bu konularda sürekli eğitimin 
gerekliliğine inandıklarının göstergesi sayıla-
bileceği gibi bir farkındalığı da gösterebilir.

İletişim becerileriyle ayrılmaz bütün olan 
bir diğer konu empati becerileridir. Empati 
becerileri ile bireylerin günlük yaşam akti-
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vitelerinde temel ihtiyaçlarını karşılamak ve 
sağlıkları ile ilişkili sorunlarla baş edebil-
melerine yardımcı olmak amacıyla birtakım 
faaliyetler yapılmakta, gösterilen tepkiler de-
ğerlendirilerek geri bildirimler verilmektedir. 
Dunsford (2009: 386) bilgi akışının aktif ol-
duğu acil veya yoğun bakım ünitelerinde açık 
ve etkili kişilerarası ilişkilerin hasta bakımına 
olumlu yönde katkı sağladığını bulmuştur. 
Bu nedenlerden hareketle hemşirelerin empa-
ti beceri düzeylerinin yüksek olması gerekir.

Çalışmada Empati Eğilim Ölçeği puan orta-
lamasının 71.11±8.00 olduğu bulunmuştur. 
Sevimligül’ün (2002: 36) hemşirelerin em-
pati eğilim ve beceri düzeylerini incelediği 
çalışmasında da Empatik Eğilim Ölçeği puan 
ortalaması 68.14±6.46 bulunmuş. Bu sonuç-
lar doğrultusunda hemşirelerin ortalamanın 
üzerinde empatik beceri ortalamasına sahip 
olduğu düşünülebilir. 

Acil serviste çalışmayı tercih eden hemşire-
lerin empatik eğilim puan ortalamasının daha 
yüksek olduğu ve gruplar arasındaki bu far-
kın istatistiksel olarak anlamlı olduğu sap-
tanmıştır. Manav’ın (2008: 31) çalışmasında 
hemşirelerin çalıştıkları bölüme göre empatik 
eğilim ve empatik beceri puanları arasındaki 
fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış-
tır, ancak Acil Servis’te çalışanların empatik 
beceri puanları istatistiksel olarak anlamlı ol-
mamakla birlikte diğer gruplara göre yüksek 

bulunmuştur. Çalışmaların sonucunda Acil 
Servis’te çalışanların empatik beceri puan-
larının yüksek olması, Acil Servis’in yoğun 
ve aktif çalışmayı gerektiren bir servis olma-
sı, daha çok genç, dinamik yeni mezunların 
çalıştırılması ve yeni mezun hemşirelerin ise 
genellikle lisans mezunu olmaları ile açıkla-
nabilir.

Yaş ile empati becerisi ilişkisine baktığımız-
da 42-53 yaş grubunda olan hemşirelerin 
Empatik Eğilim Ölçeği puan ortalamalarının 
diğer gruplardaki hemşirelerden daha yüksek 
olmasına karşın gruplar arasında anlamlı fark 
olmadığı belirlenmiştir. Seymen’in (2007: 
51) çalışmasında da 41 yaş ve üzerindeki 
hemşire grubunun empatik eğilim puanları 
daha yüksek olurken alt grup yaşlarda ki em-
patik düzeyi istatistiksel olarak anlamlı olma-
sa da daha düşük bulunmuştur. Her iki çalış-
mada da benzer sonuçların olması araştırma-
larda empatik eğilimin kişilik özelliklerinden 
etkilendiği, yaşın ilerlemesi ile kişilik geli-
şiminin olgunluğa ulaşacağı düşüncesinden 
kaynaklanabileceği vurgulanabilir. Ünal’ın 
(2007: 136) çalışmasında da “yaş ilerledikçe 
empati düzeyinde artma olur” hipotezini doğ-
rulayan bulgulara ulaşılmıştır.

Çalışmada evli hemşirelerin Empatik Eğilim 
Ölçeği puan ortalamalarının diğer gruplar-
daki hemşirelerden daha yüksek olmasına 
karşın gruplar arasında anlamlı fark olma-



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yaz Sonbahar Sayı: 8 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Summer Autumn Issue: 8 Year: 2016

ID:167 K:249
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)

63

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 

dığı belirlenmiştir. Akgöz’ün (2003: 42) ça-
lışmasında bekarların empatik iletişim bece-
rilerinin daha az olduğu saptanmıştır. Sütçü 
(2009: 29) yapmış olduğu araştırmasında bil-
dirdiğine göre, evlilik kişiler arası ilişkiler ve 
krizlerle başa çıkma deneyimi ve toplumsal 
bir statü kazandırmada bireye yardımcı olan, 
saygınlığı olan bir kurumdur. Aile işle ilgili 
streslerle başa çıkmada önemli bir destek rolü 
görmektedir. Evli olmayanların bu destekten 
yoksun olması ve işle ilgili problemlerin ruh-
sal yönden kendisini daha fazla sıkıntıya sok-
ması nedeniyle empatik becerilerinin düşük 
olması beklenebilir.

Araştırmada, lisans düzeyinde eğitim alan 
hemşirelerin, eğitim düzeylerine göre empa-
tik beceri puanları açısından istatistiksel ola-
rak anlamlı farklılık bulunamamıştır. Ancak, 
lisans eğitimi alan hemşirelerin empati beceri 
puanlarının diğer gruplara oranla biraz daha 
yüksek bulunmasının nedeni olarak eğitim 
sürecinde, empati becerisine yönelik ders, 
seminer, konferansa katılmış olabileceğini 
düşündürmüştür. Pınar’ın (2004: 55) hemşi-
relerle yapmış olduğu çalışmasında da eğitim 
ile empati puanı arasında anlamlı ilişki bulun-
mamakla beraber, lisans mezunlarının empati 
düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmış-
tır. Şahin ve Özdemir’in (2015: 15) çalışma-
sında da hemşirelerin eğitim düzeylerine göre 
empati beceri puan ortalamasına bakıldığın-
da, eğitim düzeyi arttıkça empati beceri puan 

ortalamasının yüksek ve istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu saptan mıştır. Empati becerisi-
nin de eğitimle kazandırılabileceği literatürle 
(Ançel, 2009: 250; Mete ve Gerçek, 2005: 
13) desteklenmektedir. 

Servis hemşiresi pozisyonunda hemşirelerin 
Empatik Eğilim Ölçeği puan ortalamalarının 
diğer gruplardaki hemşirelerden daha yüksek 
olmasına karşın gruplar arasında anlamlı fark 
olmadığı belirlenmiştir. Manav’ın (2008: 31) 
çalışmasında da hemşirelerin iş yerindeki po-
zisyonuna göre empatik eğilim ve empatik 
beceri puanları arasındaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmamıştır. Buna göre; 
hemşirelerin iş yerindeki pozisyonlarının, 
empatik eğilim ve beceri düzeylerini etkile-
mediği söylenebilir. Ancak empati kurma be-
cerisi açısından yönetici hemşirelerin klinik 
hemşireleri için doğru rol modeli olmaları, 
onları bu konuda eğitmeleri ve yönlendirme-
leri beklenebilir. Çalışmada yönetici konu-
munda olan sorumlu hemşirelerin empatik 
beceri puanları daha düşük bulunmuştur. Bu 
sonucun servis hemşire sayısının fazla olma-
sından kaynaklı olduğunu düşündürebilir. Ni-
tekim Coşkun’nun (2011: 59) iç hastalıkları 
ve cerrahi servis hemşirelerinin empatik be-
cerilerini karşılaştırdığı çalışmasında servis 
sorumlu hemşirelerinin Empatik Beceri Öl-
çeği puan ortalamalarının, servis hemşirele-
rine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 
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Çalışmada sürekli gündüz mesaisinde çalışan 
hemşirelerin Empatik Eğilim Ölçeği puan 
ortalamalarının diğer gruplardaki hemşire-
lerden daha yüksek olmasına karşın gruplar 
arasında anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. 
Dizer ve İyigün’nün (2009: 12) çalışmasında 
da hemşirelerin çalışma şekillerinin, empatik 
eğilim ile ilişkisi incelendiğinde anlamlı bir 
ilişki saptanmamış, ancak sürekli gündüz me-
saisinde çalışan hemşirelerin empatik eğilim 
ölçeği puan ortalamaları daha yüksek bulun-
muştur. Gece çalışan hemşirelerin mesleğe 
yeni başlayan hemşireler olması, çalışma sa-
atlerinin yorucu ve fazla olması, uykusuzluk, 
yüksek kaygı yaşaması, tek başına karar ver-
me zorunluluğunda kalmaları gibi etkenler 
düşünüldüğünde bu bulgunun oldukça önem-
li olduğu değerlendirilmiştir. Bu bulgu yapı-
lan çalışmalarla da paralellik göstermektedir

Çalışmada iş yaşantısından memnun hemşi-
relerin Empatik Eğilim Ölçeği puan ortala-
malarının diğer gruplardaki hemşirelerden 
daha yüksek olmasına karşın gruplar arasında 
anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Benzer 
şekilde Uygun’nun (2006: 22) çalışmasında 
da hemşirelerin çalıştıkları servisten memnun 
olma durumu ile empatik beceri puan ortala-
maları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. 
İş yaşantısından memnun olanların empatik 
eğilim düzeylerinin yüksek olması beklenen 
bir durumken sonuçlar arasında istatistiksel 
olarak anlamlılık olmaması, empatik davranı-

şın etik olarak bütün meslek üyelerinden bek-
lenen bir düşünce olmasından kaynaklandığı 
düşünülebilir.

Mezuniyet sonrası eğitim alan hemşirelerin 
Empatik Eğilim Ölçeği puan ortalamalarının 
diğer gruplardaki hemşirelerden daha yüksek 
olmasına karşın gruplar arasında anlamlı fark 
olmadığı belirlenmiştir. Coşkun’nun (2011: 
61) çalışmasında hemşirelerin Empatik Bece-
ri Ölçeği puanları, mezuniyet sonrası empati 
eğitimi alma durumlarına göre değerlendiril-
diğinde EBÖ puanları arasındaki fark istatis-
tiksel olarak anlamlı bulunmuştur Manav’ın 
(2008: 33) çalışmasında hemşirelerin EBÖ 
puanları ile mezuniyet sonrasındaki empati 
konusunda eğitim alma durumları arasındaki 
fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış-
tır. Aynı çalışmada, fark istatistiksel olarak 
anlamlı çıkmamasına karşın, empati konu-
sunda eğitim aldığını ifade edenlerin EBÖ 
puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 
Bu sonuçlar doğrultusunda eğitimin empati 
becerisini geliştirme üzerine etkisinin olduğu 
söylenebilir.

SONUÇ

Acil birimde çalışan hemşirelerin empatik 
eğiliminin yüksek ve iletişim becerilerinin 
de iyi düzeyde olduğu saptanmıştır. Aynı za-
manda İletişim Becerileri Ölçeği ve Empatik 
Eğilim Ölçeği puan ortalaması arasında pozi-
tif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi. 
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
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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: Emergency departments are the places where life critical persons 
at all ages are treated and provided care. The fact that emergency departments have wide app-
lication fields, complex technology, knowledge-skill level, responsibility for rapid and critical 
decision-making and vital importance of all these for the patient can be a source of high degree 
stress for both patients and healthcare professionals (Erenler, 2007). Accordingly, in the emer-
gency departments which are completely acute settings, communication skills and empathy are 
among the most important tools used by nurses while reaching the person, defining the prob-
lems, and fulfilling care-giving and helping (Demir, 2005). Aim: This descriptive study was 
conducted to assess communication skills and empathy levels of nurses working at emergency 
departments. Method: This descriptive study was conducted simultaneously between June and 
August 2013 at Research Hospital of Atatürk University Faculty of Medicine, Eskişehir Pub-
lic Hospital, Ankara Training and Research Hospital, Eskişehir Yunus Emre Public Hospital, 
Sarıkamış Public Hospital, İzmir Tire Public Hospital, and Hospitals of Eskişehir Osmangazi 
University Faculty of Medicine. The population of the study consisted of 160 nurses working 
in the emergency departments of mentioned hospitals. It was planned to include all the nurses 
in the scope of the study. However, 125 nurses (participation rate of 78.13%) were included in 
the study since 35 of the nurses working in the emergency departments did not agree to parti-
cipate in the study, were on leave and on sick leave. The “Questionnaire”, which was prepared 
by the researchers in line with literature, consisted of 14 questions and involved descriptive 
characteristics of the nurses, the Communication Skills Evaluation Scale (CSES), and the Em-
pathic Tendency Scale (ETC) were used to collect the data. The questionnaire prepared by the 
researchers in line with literature included questions regarding socio-demographic characteris-
tics, emergency nursing, and communication skills. Communication Skills Evaluation Scale 
involves 25 items of 5-point likert type. The highest score to be obtained from the scale is 100. 
In the scale with no reverse item, the highness of the scores signifies that individuals positively 
evaluate their own communication skills. Validity and reliability study of the scale was con-
ducted by Korkut in 1996 with a group of 126 high school students. In this study, Cronbach’s 
alpha value of the communication skills scale was found 0.78. Empathic Tendency Scale 
was developed by Dökmen in 1988. ETS is a 5-points Likert scale consisting of 20 items. The 
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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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 

number marked for each item determines the score of the individual for that item.  Scoring is 
performed directly for the number marked in positive items and reversed for negative items. 
While minimum score to be obtained from the scale is 20, maximum score is 100. Total score 
signifies empathic tendency scores of the person.  The high score indicates high empathic ten-
dency and the low score indicates low empathic tendency. Cronbach’s alpha value was found as 
0.72 in this study. The data of the study were analyzed in the computer programme. Percentage 
distribution, means, Kruskall Wallis, Mann Whitney U Test, Independent-Samples t-test, One-
Way ANOVA, and Pearson’s correlation analysis were used for the data assessment. Results: 
It was determined that 51.6% of the nurses were in the age group of 30-41 years, 52.0% were 
married, 44.0% had associate degree education, 69.6% were working at a public hospital and 
in the emergency department voluntarily, 64.8% were working as a nurse for 1-6 years, 83.2% 
were staffed, 93.6% were service nurses, 88.0% were on the day and night shift, 51.2% were 
partially satisfied with their occupations, 63.2% received education after graduation, and 83.2% 
agreed on the necessity of education.  As the mean scores obtained from the communication 
skills scale were examined, it was determined that while the nurses having undergraduate edu-
cation had higher mean scores than nurses having other educational levels, and this difference 
was statistically significant (p<0.05). The nurses who were in the age group of 42-53 years, 
were married, were working at public hospitals and in the emergency departments voluntarily, 
were working for 7-12 years, were staffed, were working as service nurses, were on the day and 
night shift, were partially satisfied with their occupations, received education after graduation, 
and agreed on the necessity of education, had higher mean scores of the communication skills 
scale than the nurses in the other groups and this difference was not statistically significant 
(p>0.05). When the socio-demographic characteristics of the nurses were compared with their  
mean scores of the empathic tendency scale, it was found that the nurses preferring to work 
in the emergency department had higher mean scores of the empathic tendency scale and this 
difference between groups were statistically significant (p<0.05). However it was determined 
that although the nurses who were in the age group of 42-53 years, were married, received 
undergraduate education, were working at a university hospital, were working for 7-12 years, 
were staffed, were working as service nurses and continuously on the day shift,  were satisfi-
ed with their occupations, received education after graduation, and agreed on the necessity of 
education, had higher mean scores of the empathic tendency scale than the nurses in the other 
groups, there was no significant difference between the groups(p<0.05). It was found that the 
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uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
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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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nurses’ minimum scores, maximum scores, and mean scores were respectively 50, 100, and 
77.25±10.21 for the communication skills scale; whereas their minimum scores, maximum 
scores, and mean scores were respectively 53, 90, and 71.11±8.00 for the empathic tendency 
scale. It was determined that there was a positive significant correlation between the mean sco-
res of the communication skills scale and the empathic tendency scale (p<0.05). Conclusions: 
It was determined that empathic tendency of the nurses working in the emergency unit was high 
and their communication skills were at good level.  Additionally, it was found that there was a 
positive significant correlation between the means scores of the communication skills scale and 
the empathic tendency scale. Consequently, it can be recommended to provide and promote tra-
ining on empathic tendency and communication skills for nurses in-service training programs 
at hospitals. 
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HEMŞİRELERİN OTONOMİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER 
AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

AN ANALYSIS OF NURSES’ AUTONOMY LEVELS IN TERMS OF 
CERTAIN VARIABLES

Yurdanur DİKMEN1, Dilek KARA YILMAZ2, Yasemin YILDIRIM USTA3

1 Sakarya Üniversitesi, Sağlık BilimleriFakültesi, Hemşirelik Bölümü, Sakarya / Türkiye
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3Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Bolu / Türkiye

Öz: Amaç: Bu çalışma hemşirelerin otonomi düzeylerini ve 
etkileyen değişkenleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Yön-
temler: Tanımlayıcı ve analitik olarak planlanan araştırma bir 
kamu hastanesinde Ocak-Şubat 2014 tarihleri arasında araş-
tırmaya katılmaya gönüllü olan 106 hemşire ile yürütülmüş-
tür. Araştırmanın verileri literatür doğrultusunda hazırlanan 
hemşirelere ait tanıtıcı özellikleri içeren “Katılımcı Tanıtım 
Formu” ve Beck ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş, Şahin 
ve arkadaşları (1997) tarafından Türk kültürüne uyarlanmış 
Sosyotropi-Otonomi Ölçeği (SOSOTÖ) içindeki 30 madde-
lik otonomi alt ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin 
analizinde; frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma 
hesaplanmış ve bağımsız değişkenlerle ölçek toplam puanları 
arasındaki farkı incelemek amacıyla Kruskall-Wallis Varyans 
Analizi ve Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır.  Bulgular: 
Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin otonomi puan orta-
laması 77.93±11.84 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin eğitim 
durumları, mesleki bir derneğe üye olma ve mesleki bilimsel 
toplantılara katılma durumları ile otonomi puan ortalamaları 
arasında istatistiksel bir fark saptanırken (p<0.05); yaş gru-
bu, medeni durumu, mesleki deneyim süresi, çalışılan klinik, 
çalışma pozisyonu, mesleki bilimsel yayınları düzenli takip 
etme, bir araştırma projesine katılma durumları ile otonomi 
puan ortalamaları arasında istatistiksel farklılıklar saptanma-
mıştır (p>0.05). Sonuç: Hemşirelerin otonomi düzeylerinin 
orta düzeyin üzerinde olduğu, hemşirelerin eğitim durumla-
rının, mesleki bir derneğe üyeliği olma ve mesleki bilimsel 
toplantılara katılma gibi değişkenlerinin otonomi düzeylerini 
etkilediği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Otonomi, Hemşirelik, Karar Verme

Abstract: Aim: This study was conducted to determine the 
nurses’ autonomy levels and variables that can affect it. Met-
hods: This descriptive and analytical study was conducted 
with 106 nurses who volunteered to participate in the study 
between January and February 2014 in a public hospital. The 
research data was developed by including nurses’ introduc-
tory properties prepared in line with the literature “Participant 
Identification Form” and by Beck and his colleagues, adapted 
to Turkish culture by Savaşır and Sahin (1997),  were collec-
ted by 30-item autonomy subscale in Sociotropy -Autonomy 
Scale (SOSOTÖ). In the  analysis of the data; frequency, per-
centage, mean, standard deviation were calculated and Krus-
kal-Wallis ANOVA and Mann-Whitney U test were used to 
examine the differences between independent variables and 
the scale total scores. Findings: The autonomy mean scores of 
nurses in the study were found to be 77.93 ± 11.84. While bet-
ween such variables as education of nurses, to be a member of 
professional association, to participate in scientific meetings 
and autonomy mean scores, a statistical difference was found 
(p <0.05); in terms of such variables as age, marital status, 
length of professional experience, clinics nurses are working 
at, their positions at work, following professional scientific 
publications regularly, participating in a research and auto-
nomy mean scores, statistical differences were not detected 
(p> 0.05). Conclusion: It was concluded that the level of 
nurses’ autonomy is above the middle level and the level of 
education of nurses, variables like to be a member of profes-
sional association, to participate in scientific meetings, affect 
the autonomy level.

Key Words: Autonomy, Nursing, Decision Making
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
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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 
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GİRİŞ

Literatürde otonomi kavramı; bireyin bağım-
sızlığı ile kişisel haklarını koruyabilme ve 
artırabilme özelliği olarak tanımlanmaktadır 
(Kaya vd., 2006:2; Tosun vd., 2014:99). Bi-
lişsel kuramcılardan olan Beck’e göre yüksek 
otonomik kişilik özelliğine sahip bireylerin; 
kendi aktivitelerini yönlendirmekten, hedef-
lerine ulaşmaktan, çevrelerinde olup bitenleri 
kontrol etmekten ve başarılı olmaktan mut-
luluk duydukları belirtilmiştir (Bagby et al., 
2001:766, Bieling et al., 2000:763, Kolts et 
al., 2004:54). 

Hemşirelik alanında otonomi; profesyonel-
liğin öncelikli ölçütleri arasında yer almak-
la birlikte, bakım için karar verme yeteneği 
ve hemşirelerin kendi uygulamaları içindeki 
bağımsızlığı olarak ifade edilmektedir (Finn, 
2001:349; Karagözoğlu, 2009:177; Kaya vd, 
2006:2). 

Meslek ölçütleri, meslek üyesinin özellikle-
ri açısından incelendiğinde; meslek üyesinin 
mesleğini isteyerek yapması, otonomi, özde-
netim, kişisel sorumluluk ve eleştirel düşün-
me gibi özelliklere sahip olması gerekmek-
tedir (Adams and Miller, 2001:204; Kelleci 
ve Gölbaşı, 2004:5; Külekci vd., 2015:80). 
Hemşirelerin sağlık sisteminde meslek özel-
liklerini taşıyan bir sağlık disiplini üyesi 
olarak rol alabilmeleri ve hizmet verdikleri 
bireylere kapsamlı ve etkin bakım sunabil-

meleri için otonomi özelliklerinin olması ge-
rekmektedir. Diğer bir deyişle, meslekleşme 
adına hemşirelerin otonom olması ve otono-
miyi değerlendirecek şekilde mesleki boyutta 
sosyalleşmeye yöneltilmeleri gerekmektedir 
(Mrayyan, 2005:327). 

Ülkemizde konusuyla ilgili yapılan çalışma 
sonuçları incelendiğinde, hemşirelerin otono-
milerinin orta düzeyde olduğu görülmektedir 
(Yetim ve Beydağ, 2015:63; Karagözoğlu ve 
Kangallı, 2009:1085). Ayrıca literatürde oto-
nomi kişilik özelliğinin; cinsiyet (McBride 
et al., 2005:129), eğitim durumu (Colins and 
Henderson, 1991:23; Didişen vd., 2015:17; 
Karagözoğlu ve Kangallı, 2009:1090; Kü-
lekci vd., 2015:79), aile yapısı (Kaya vd., 
2006:1)  bilimsel yayınları takip etme, hizmet 
içi eğitimlere katılma (Karagözoğlu ve Kan-
gallı, 2009:1085;  Tosun vd., 2014:99), mes-
leki çalışma süreleri (Didişen vd., 2015:18; 
Tosun vd., 2014:99) çalışılan birim, medeni 
durum, çocuk sahi bi olma durumu, ekonomik 
durum ve meslekten doyum alma durumu 
(Didişen vd., 2015:17) gibi faktörlerden etki-
lenebileceği de bildirilmektedir.

Hastanede hemşirelik uygulamalarında oto-
nomi, son on yılda büyük önem kazanmıştır. 
Bunun nedeni, hemşirelik uygulamalarındaki 
karar verme sınırlılığının hastaya verilen ba-
kım sonuçlarını doğrudan etkilemesi olarak 
vurgulanmaktadır. Hemşirelerde otonomi ek-
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sikliğinin, hasta gereksinimlerine doğrudan 
yanıt verilememesine ve ekip üyeleri arasın-
da sorunların artmasına neden olduğu düşü-
nülmektedir (Yetim ve Beydağ, 2015:64). 
Ülkemizde yapılan çalışma sonuçlarına göre; 
genellikle hemşirelerin kadınlardan oluşan 
bir meslek grubu olması, eğitim sisteminde 
standardın bulunmaması, hekimlerin istemle-
rini yerine getirme gibi bağımlı özelliklerinin 
ön planda bulundurulması ve hemşirelerin 
kendilerini hekimlerin yardımcısı olarak gör-
meleri gibi nedenlerin mesleki özerklikleri-
nin gelişmesinin önünde engel olduğu bildi-
rilmiştir (Karagözoğlu, 2008:43; Kaya vd., 
2006:2; Yetim ve Beydağ, 2015:64). Hem-
şireliğin özerkleşmesine en büyük katkıyı 
hemşirelik eğitiminin standardizasyonunun 
sağlayacağı öngörülmektedir. Bununla birlik-
te, hemşirelik mesleğini seçenlerin hemşire-
lik kuramlarını özümseyerek uygulaması da 
özerklikte önemli rol oynamaktadır (Karagö-
zoğlu, 2008:41).

Bu bağlamda bu çalışma, otonomi kavramı 
çerçevesinde, hemşirelerin mesleki otono-
mileri ve otonomiye etkileyen değişkenlerin 
incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. 

YÖNTEM

  Bu araştırma tanımlayıcı ve kesitsel olarak 
planlanmış olup, Ocak-Şubat 2014 tarihleri 
arasında bir kamu hastanesinde yapılmıştır. 

Araştırmanın evrenini bir kamu hastanesin-
de çalışan 160 kadın hemşire oluşturmuştur. 
Hemşirelerden 42’sinin araştırmaya katılma-
yı kabul etmemesi, 12’sinin yıllık-doğum-üc-
retsiz izinde olması nedeniyle 106 hemşire 
(katılım oranı %66.2) araştırma kapsamına 
alınmıştır. Dolayısıyla araştırmanın örnekle-
mini araştırmaya katılmaya gönüllü olan 106 
hemşire oluşturmuştur.

Araştırmanın verileri, literatür doğrultusunda 
hazırlanan hemşirelere ait tanıtıcı özellikleri 
içeren “Katılımcı Tanıtım Formu” ve Sos-
yotropi-Otonomi Ölçeği (SOSOTÖ) içindeki 
30 maddelik otonomi alt ölçeği ile toplan-
mıştır. Sosyotropi-Otonomi Ölçeği, Beck ve 
arkadaşları (1983) tarafından geliştirilmiş, 
Türkçe’ye Şahin ve arkadaşları tarafından 
uyarlanmıştır (Şahin vd, 1997:32-38). İki 
farklı kişilik özelliğini ölçmeye yönelik ola-
rak oluşturulan bu ölçek, sosyotropi alt ölçe-
ğine ait 30 madde, otonomi alt ölçeğine ait 
30 madde olmak üzere toplam 60 maddeden 
oluşmaktadır. Her bir madde, “sizi ne kadar 
tanımlıyor” sorusuna karşılık “hiç tanımlamı-
yor” dan başlayıp, “çok iyi tanımlıyor” şek-
linde yanıt seçenekleri olan beş dereceli likert 
tipindedir. Sosyotropi-Otonomi Ölçeği iki alt 
boyuttan oluştuğu için, ölçe ğin iki toplam pu-
anı vardır. Sosyotropi ve otonomi alt boyut-
larının soru maddeleri ölçekte karışık olarak 
yer almaktadır ve bir alt ölçekten alınabilecek 
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en yüksek puan (30 madde) 120 puandır (Şa-
hin vd, 1997:32-38). 

Sosyotropi-Otonomi Ölçeği’nin otonomi alt 
boyutundan alınan yüksek puanlar, yüksek 
düzeydeki otonomi özellikleri olarak de-
ğerlendirilmektedir. Ölçeğin Cronbach alfa 
katsayısı otonomi boyutunda 0.82 olarak 
saptanmıştır (Şahin vd, 1997:32-38). Bu ça-
lışmadaki örneklem grubu için Cronbach alfa 
katsayısı otonomi alt boyutunda 0.88 olarak 
bulunmuştur.

Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafın-
dan hemşirelerin çalışma saatleri içerisinde 
uygun olduğu zamanlarda yüz yüze görüşme 
yöntemi ile toplanmıştır.

Verilerin değerlendirilmesinde frekans, yüz-
de, aritmetik ortalama, standart sapma ve 
Cronbach alfa güvenirlik katsayısı hesap-
lanmıştır. Ölçeğin toplam puan ortalaması 
hesaplanmış olup, ölçek puanlarının normal 
dağılma uygunluğunu belirlemek için veri-
lere normallik testi uygulanmıştır. Bu ana-
lize göre, ölçek puanlarının normal dağılım 
gösterdiği belirlenmediği için (Kolmogo-
rov-Smirnov Z=2.320, p=0.01<0.05), verile-
rin analizinde bağımsız değişkenlerle ölçek 
toplam puanları arasındaki farkı incelemek 

amacıyla Kruskall-Wallis Varyans Analizi ve 
Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. İstatis-
tiksel anlamlılık 0.05 olarak alınmıştır.

Araştırmanın her aşamasında bilimsel etik 
ilkelere uyulmuştur. Öncelikle araştırmada 
ölçeğin kullanımı için yazarlardan elektronik 
posta yoluyla yazılı izin alınmıştır. Araştır-
manın yapılabilmesi için uygulamanın yapı-
lacağı kurumdan gerekli yazılı izin alınmıştır. 
Ayrıca örnekleme alınan katılımcılar; araştır-
ma ve veri toplama araçları hakkında uygula-
ma öncesi bilgilendirilmiş ve sözel onamları 
alınmıştır. Bilgi edinilen tüm araştırmalarda 
cevapların gönüllü olarak verilmesi gerektiği 
için araştırmaya alınacak hemşirelerinin gö-
nüllü katılımlarına önem verilmiştir.

BULGULAR

Araştırmaya katılan hemşirelerin tanıtıcı ve 
mesleki özelliklerine ilişkin bulguların dağı-
lımı Tablo 1’de verilmiştir.  Araştırma kap-
samına alınan hemşirelerin otonomi puan 
ortalaması 77.93±11.84 (Min-Max=0-120) 
olarak bulunmuştur. Hemşirelerin tanıtıcı ve 
mesleki özelliklerinin otonomi puan ortala-
malarıyla karşılaştırılması Tablo 2’te görül-
mektedir.
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Bazı Tanıtıcı ve Mesleki Özelliklerinin  
Dağılımı

Özellikler                                                               N                                          %                              

Yaş Grubu

23-33 yaş 57 53.7

34-45 yaş 25 23.6

45 yaş ve üzeri 24 22.7

Eğitim Durum

Lise 16 15.1

Önlisans 42 39.6

Lisans 35 33.0

Lisansüstü 13 12.3

Medeni Durum

Evli 60 56.6

Bekar 46 43.4

Mesleki Deneyim Süresi

0-5 yıl 46 43.7

6-10 yıl 40 37.7

11 yıl ve üzeri 20 18.6

Çalışılan Klinik

Dahiliye Servisi 30 28.3

Cerrahi Servisi 26 24.5

Yoğun Bakım Ünitesi 18 17.0

Acil Servis 15 14.2

Diğer Destek
Servisleri*        

17 16.0

Çalışma Pozisyonu

Klinik Hemşiresi 20 18.9

Klinik Sorumlu Hemşiresi 86 81.1

Mesleki Bilimsel Yayınları Düzenli Takip Etme Durumu
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Evet 25 23.6

Hayır 81 76.4

Bir Araştırma Projesine Katılma

Katılan 27 25.4

Katılmayan 79 74.6

Mesleki Bir Derneğe Üye Olma

Üye Olan 20 18.9

Üye Olmayan 86 81.1

Mesleki Bilimsel Toplantılara Katılma

Evet 28 26.4

Hayır 78 73.6

TOPLAM                            106 100.0

*Kemoterapi Ünitesi, Kan Alma Merkezi

Tablo 2. Hemşirelerin Tanıtıcı ve Mesleki Özelliklerinin Ölçek Puan Ortalamalarıyla 
Karşılaştırılması

Özellikler                                                                                        Otonomi                               İstatistiksel
                                                                                                            X ± SS                                 Analiz

Yaş Grubu

23-33 yaş
34-45 yaş
45 yaş ve üstü

77.80±10.40
77.18±15.31
76.92±12.20

KW**=0.309             
p>0.05

Eğitim Durum

Lise
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü

73.52±11.66
71.12±12.56
79.82±11.55
81.20±12.03

KW**=14.141           
p<0.05

Medeni Durum

Evli
Bekar

76.70±15.61
78.89±14.19

U*=779.000             
p>0.05
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Mesleki Deneyim Süresi

0-5 yıl
6-10 yıl
11 yıl ve üzeri

77.40±14.28
76.41±16.02
79.02±14.96

KW**=0.089            
p>0.05

Çalışılan Klinik

Dahiliye Servisi
Cerrahi Servisi
Yoğun Bakım Ünitesi
Acil Servis
Diğer Destek Servisleri     

75.69±14.81
73.40±17.01
80.83±11.91

                81.09±20.71
75.59±11.82

KW**=2.318              
p>0.05

Çalışma Pozisyonu

Klinik Hemşiresi
Klinik Sorumlu Hemşiresi

                72.04±14.40
76.05±13.04

U*=1231.00             
p>0.05

Mesleki Bilimsel Yayınları Düzenli Takip Etme Durumu

Evet
Hayır

73.22±11.43
75.36±13.37 U*=1516.46              

p>0.05

Bir Araştırma Projesine Katılma

Katılan
Katılmayan

75.21±12.48
72.46±11.34 U*=1074.50               

p>0.05

Mesleki Bir Derneğe Üye Olma

Üye Olan
Üye Olmayan

78.09±11.62
72.47±12.30 U*=513.010               

p<0.05

Mesleki Bilimsel Toplantılara Katılma

Evet
Hayır

81.09±11.62
74.45±12.32 U*=619.230               

p<0.05

*Mann-Whitney Testi, ** Kruskall-Wallis Varyans Analizi 

Bu bulgular incelendiğinde; bekar olan, 11 
yıl ve üzeri mesleki çalışma süresine sahip, 

klinik sorumlu hemşiresi olan, lisansüstü 
eğitim durumuna sahip, mesleki bir derneğe 
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üyeliği olan ve mesleki bilimsel toplantılara 
katılan hemşirelerin otonomi puan ortalama-
larının yüksek olduğu belirlenmiştir. Yapılan 
analizlerde hemşirelerin eğitim durumları, 
mesleki bir derneğe üye olma ve mesleki bi-
limsel toplantılara katılma durumları ile oto-
nomi puan ortalamaları arasında istatistiksel 
bir fark saptanırken (p<0.05); yaş grubu, me-
deni durumu, mesleki deneyim süresi, çalışı-
lan klinik, çalışma pozisyonu, mesleki bilim-
sel yayınları düzenli takip etme, bir araştırma 
projesine katılma durumları ile otonomi puan 
ortalamaları arasında istatistiksel farklılıklar 
saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo2).  

TARTIŞMA

Otonomi, hemşireye kendini tanıma, güç pay-
laşımı ve bağımsızlığı sağlayarak, sunulan 
bakımda hemşirelik boyutunu tanımlayabil-
meyi, bilinçli karar verebilmeyi, bakım stra-
tejisi belirleyebilmeyi, sorumlulukla otoriteyi 
sürdürebilmeyi ve dış güçleri kontrol altında 
tutan, amaçlı ve kontrollü bakım sunabilme-
yi sağlamaktadır (Malak ve Üstün, 2011:11; 
MacDonald, 2002:196; Wynd, 2003:259). 
Ayrıca otonomi, hemşirelerin hastaların so-
runlarını çözebilme yeterliliğinde, mesleki 
becerilerinde, iş doyumlarında ve perfor-
manslarında olumlu etki yaratmaktadır (Ma-
lak ve Üstün, 2011:11). 

Hemşirelerin otonomi düzeylerini ve bunu 
etkileyebilen değişkenleri incelemek ama-

cıyla yapılan bu çalışma sonucunda, hem-
şirelerin otonomi alt ölçeği puan ortalaması 
77.93±11.84 olarak bulunmuştur. Otonomi 
alt ölçeğinden alınabilecek en yüksek pua-
nın 120 olduğu düşünüldüğünde, çalışmaya 
katılan hemşirelerin orta düzeyin üzerinde 
otonomilerinin olduğu söylenebilir.  Bu so-
nuç konuyla ilgili Mrayyan (2004:326-336), 
Kaya ve arkadaşları (2006:1-11), Karagö-
zoğlu ve Kangallı (2009:1085-1097), Malak 
ve Üstün (2011:1-16), Tosun ve arkadaşları 
(2014:99-103) ile Yetim ve Beydağ (2015:63-
69)’ın yapmış oldukları çalışma sonuçlarıy-
la benzerlik göstermektedir. Diğer yandan, 
Karagözoğlu (2009:176-187), lisans eğitimi 
alan hemşirelik öğrencilerinin otonomi puan 
ortalamalarının 83.03±14.51 olduğunu ve 
yüksek otonomi düzeyine sahip olduklarını 
belirtmiştir. Söz konusu çalışmaya katılan 
hemşirelik öğrencilerinin otonomi düzeyle-
rinin, çalışmamızda yer alan hemşirelerden 
daha yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. 
Bunun nedeninin çalışmaya katılan hemşire-
lerin ve öğrencilerin eğitim düzeyi ve eğitim 
sürecinde almış oldukları müfredat programı 
arasındaki farklılıklarından kaynaklanabile-
ceği düşünülmüştür. 

Yapılan bir çalışmada, eğitim düzeyi artık-
ça otonomi düzeyinin de yükseldiği vurgu-
lanmıştır (Collins and Henderson, 1991:23). 
Bu araştırmaya katılan lisansüstü eğitim 
düzeyinde olan hemşirelerin otonomi puan 
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ortalamalarının, diğer eğitim düzeyindeki 
hemşirelere göre yüksek olduğu ve aradaki 
bu farkın istatistiksel olarak anlamlı oldu-
ğu saptanmıştır (Tablo 2). Karagözoğlu ve 
Kangallı (2009:1085) yaptıkları çalışmada; 
lisansüstü eğitim seviyesine sahip hemşire-
lerin otonomi puan ortalamalarının yüksek 
olduğunu ve eğitim düzeyi arttıkça otonomi 
düzeyin de yükseldiğini bildirmişlerdir. Di-
dişen ve arkadaşları (2014:17) hemşirelerin 
sosyotropik-otonomik kişilik özelliklerini 
belirlemek amacıyla yaptıkları bir çalışmada; 
hemşirelerin eğitim düzeyi arttıkça otonomi 
kişilik özelliklerinin arttığını ve aralarında is-
tatiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğunu 
belirtmişlerdir. Çalışma sonucu, yukarıdaki 
çalışma sonuçlarını destekler niteliktedir. Do-
layısıyla bu çalışma sonuçları birlikte değer-
lendirildiğinde, hemşirelerin almış oldukları 
lisans ve lisansüstü eğitimin, otonom kişilik 
özelliklerini geliştirmeye önemli katkı sağla-
dığı şeklinde yorumlanabilir.   

Araştırma sonuçlarından; 23-33 yaş grubun-
da, bekâr, 11 yıl ve üzeri çalışan, acil serviste 
görev yapan, klinik sorumlusu pozisyonunda 
çalışan ve araştırma projesine katılan hemşi-
relerin otonomi puan ortalamalarının yüksek 
olduğu, ancak bu farklılıkların istatistiksel 
olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır (Tablo 
2). İstatistiksel olarak anlamlı bir fark olma-
masına rağmen; sağlık kurumlarında hasta 
yoğunluğunun en fazla olduğu ve çok hızlı 

karar almayı gerektiren acil servislerde gö-
rev yapmanın, uzun süre mesleki deneyime 
sahip olmanın, yönetici olarak çalışmanın 
ve bir araştırma projesinde sorumluluk alma 
gibi özelliklerin hemşirelerin otonomi düzey-
lerinin gelişmesine doğrudan katkı sağladı-
ğı düşünülmektedir. Konuyla ilgili, Külekci 
ve arkadaşları’nın (2015:82) yaptıkları bir 
çalışmada; hemşirelerin yaş grubu, medeni 
durumları, çalışma süreleri ile otonomi puan 
ortalamaları arasında istatistiksel olarak an-
lamlı farklılıklar saptamamıştır. Tosun ve 
arkadaşları’nın (2014:101) çalışmalarında 
evli, 40 yaş ve üzeri, 21 yıl ve üzeri çalışma 
süresi olan hemşirelerin otonomi puan ortala-
malarının yüksek olduğu, ancak bu farkın is-
tatistiksel olarak önemli olmadığı bulunmuş-
tur. Karagözoğlu ve Kangallı (2009:1090) 
çalışmalarında, hemşirelerin çalışma süreleri, 
çalıştıkları klinik ve çalışma pozisyonları ile 
otonomi puan ortalamaları arasında bir ilişki 
olmadığını bildirmişlerdir. Seren (1998:61) 
yaptığı çalışmada, yoğun bakım ünitelerin-
de çalışan hemşirelerin dahili ve cerrahi kli-
niklerde çalışan hemşirelere, 35 yaş ve üstü 
hemşirelerin 24 yaş ve altındaki hemşirele-
re ve klinik sorumlusu hemşirelerin klinik 
hemşirelerine göre otonomi düzeylerinin 
daha yüksek olduğunu, fakat aradaki farkın 
anlamlı olmadığını belirtmiştir. Bu çalışma 
sonuçları çalışma bulguları ile paralellik gös-
termektedir. Ancak bunun aksine literatürde 
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bazı çalışmalarda hemşirelerin mesleki ve 
tanıtıcı özelliklerinin otonomi düzeyini et-
kilediğine ilişkin bulgular da görülmektedir. 
Kikuchi ve Harada (1997:23) tarafından ya-
pılan bir çalışmada, yoğun bakım ünitelerin-
de çalışan hemşirelerin otonomi düzeylerinin 
diğer kliniklerde çalışan hemşirelere göre an-
lamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır. 
Collins ve Henderson (1991:23-29) çalışma-
larında, acil serviste görev yapan hemşirele-
rin otonomi düzeylerinin yüksek olduğunu 
ve hemşirelerin çalışma sürelerinin otonomi 
düzeyini etkilemediğini bildirmiştir. Collins 
ve Henderson’ın (1991:23-29) çalışmasının 
aksine Wynd (2003:257) çalışmasında; uzun 
süre çalışma deneyimine sahip hemşirelerin 
otonomi düzeylerinin daha yüksek olduğu-
nu bildirmiştir. Didişen ve arkadaşları’nın 
(2015:17) yaptıkları çalışmada ise hemşirele-
rin çalıştıkları birim, medeni durum, birimde 
çalışma süreleri ile otonomi puan ortalamala-
rı arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki 
saptanmıştır. Seren’in  (1998: 63) yaptığı ça-
lışmada ise 11 yıl ve üzeri çalışan hemşirele-
rin otonomi puan ortalamalarının 5 yıl ve altı 
çalışan hemşirelere göre daha yüksek olduğu 
ve aradaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiş-
tir. Çalışma bulguları, konuyla ilgili yapılan 
yukarıdaki çalışma sonuçlarıyla karşılaştırıl-
dığında bazı yönleri ile farklılıklar taşımakta-
dır. Bu farklılıkların, çalışma kapsamına alı-
nan hemşirelerin tanıtıcı ve mesleki özellikle-

rindeki çeşitliliklerinden kaynaklanabileceği 
düşünülmektedir. 

Araştırma sonuçlarına göre, mesleki bir der-
neğe üyeliği olan ve mesleki bilimsel toplan-
tılara katılan hemşirelerin otonomi puan or-
talamaları yüksek bulunmuş ve aralarındaki 
farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu sap-
tanmıştır (Tablo 2). Bu çalışma ile benzer bi-
çimde Karagözoğlu ve Kangallı (2009:1085) 
ile Tosun ve arkadaşları (2014:101) da ça-
lışmalarında, hemşirelerin mesleki hizmet 
içi eğitim programlarına katılma durumu-
nun otonomi düzeylerini arttırdığı saptamış-
tır. Dolayısıyla çalışma sonuçları, mesleki 
bir derneğin üyesi olma ve mesleki bilimsel 
toplantılara katılma gibi mesleki özelliklerin 
hemşirelerin mesleki boyutta sosyalleşmele-
rine, güç paylaşımında bulunmalarına katkı 
sağlayarak, güncel mesleki bilgi ve deneyim-
lerini artırarak otonomi düzeylerini de olum-
lu olarak etkilediği şeklinde yorumlanabilir. 
Nitekim yapılan bir çalışmada; mesleki bilgi 
gücünün, bireyin kendine olan güvenini art-
tırdığı ve otonomisini kullanarak bağımsız 
bir şekilde çalışmasını sağladığı vurgulan-
maktadır (Wade, 1999:312). 

SONUÇ

Bu çalışma sonucunda; literatür bilgilerini 
destekler nitelikte hemşirelerin otonomi dü-
zeylerinin orta düzeyin üzerinde olduğu, li-
sansüstü eğitim durumuna sahip, mesleki bir 
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derneğe üyeliği olan ve mesleki bilimsel top-
lantılara katılan hemşirelerin otonomi puan 
ortalamalarının anlamlı olarak yüksek olduğu 
saptanmıştır.

Çalışmadan elde edilen bu sonuçlar doğrul-
tusunda;  

- Hemşirelerin otonomi düzeylerinin geliş-
mesini destekleyici hizmet içi eğitim prog-
ramlarının oluşturulması, 

- Hemşirelerin düzenli mesleki bilimsel ya-
yın takip etme, mesleki bir derneğe üye 
olma ve bilimsel toplantılara katılmaları 
konusunda kurum içi desteklenmesi ve 
teşvik edilmesi

-  Kurumlarda çalışan hemşirelerin bağımsız 
fonksiyonlarını destekleyecek güçlü bir 
hemşirelik yönetiminin oluşturulması ve 
yetkilerinin arttırılması önerilmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: The concept of autonomy can be defined as the independence of 
the individual and protecting and promoting individual rights (Kaya et al., 2006:2; Tosun et 
al., 2014:99). According to Beck, who is a cognitive theorist, people who have higher autono-
mous levels, are much more successful in individual and communal terms. They are motivated 
enough to act, and they can also control their environment (Kolts et al., 2004:54). In addition, 
these people who have the above mentioned abilities are quite happy when they are successful 
to motive themselves and control their environment (Bagby et al., 2001:766, Bieling et al., 
2000:763). Autonomy among nurses is one of the first priorities in order to achieve professi-
onalism. Also, autonomy is accepted as an ability to make decisions about nursing care and 
the nurse’s independence of their practices (Finn, 2001:349, Karagözoğlu 2009:177, Kaya et 
al., 2006:2). The nurse has to assert her autonomous characteristics in order to practise exten-
sive and efficient caring services for patients and to be a member of health discipline who is 
equipped with necessary professional qualities. In other words, nurses should be autonomous 
for professionalization, and they need to be motivated to become socialized in a way to as-
sess autonomy (Mrayyan, 2005:327). Occupational autonomy is the reflection of the individual 
autonomy and it is realized in supported social relations (MacDonald, 2002:196; Malak and 
Üstün, 2011:4). It is thought that nurses who have higher autonomy levels can have more ef-
fective roles in order to meet the requirements of their occupation (Kaya et al., 2006:2). In the 
last decade, the autonomy of nursing care has been quite significant because decision making 
process of nursing care affects the results of patients’ care directly. It is thought that due to the 
lack of autonomy the requirements of patients cannot be met efficiently and discussions among 
teammates increase (Yetim and Beydağ, 2015:64). Because of these reasons, studying the au-
tonomy levels of nurses and factors which affect their autonomy characteristics is of primary 
importance. Aim: This study was undertaken to examine nurses’ autonomy levels and variables 
that can affect it. Method: The study was planned as descriptive and cross-sectional. The study 
was conducted with 106 nurses who volunteered to participate in the study between January and 
February 2014 in a public hospital. The study data was developed by including nurses’ intro-
ductory properties prepared in line with the literature “Participant Identification Form” and by 
Beck and his colleagues, adapted to Turkish culture by Savaşır and Sahin (1997),  were collec-
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ted by 30-item autonomy subscale in Sociotropy -Autonomy Scale (SOSOTÖ). The subscale 
autonomy consists of personal success, freedom and desire for solitude. High scores obtained 
from the autonomy subscale, indicates a high level of autonomy characteristics. Cronbach’s 
alpha coefficient of the scale of Sociotropy-Autonomy was found to be 0.82 autonomy in size 
(Şahin et al., 1997:32-38). In this study, Cronbach’s alpha coefficient was found to be 0.88 for 
this sample group autonomy subscale. In the evaluation, frequency, percentage, mean, stan-
dard deviation and Cronbach’s alpha reliability coefficient were calculated. The total score is 
calculated and data normality test was performed to determine the suitability of scale scores 
to normal distribution. According to this analysis, (for which it is impracticable to determine 
the normal distribution of scores), Kruskal-Wallis variance analysis and Mann-Whitney U test 
were used to examine the differences between the independent variables and the total scale 
score. The statistical significance was taken as 0.05. the required written permission is taken 
from the institution where an application will be performed in order to do the research. Also, 
participants who participated in the study provided their verbal permission. In addition, they 
are informed about the data collection tools before practice. Findings: it was found that 53.7 % 
of nurses included in the study were in the 23-53 age group, 56.6% of them were married and 
39.6% of them were graduates of associate degree. Besides, it was determined that43.7% of 
nurses’ professional experience period was 0-5 years, 28.3% of them worked in internal medi-
cine services, 81.1% of them currently served as clinical officers, 76.4% of them did not follow 
professional scientific publications regularly, 73.6% of them did not participate in scientific 
conferences, 81.1% of them were not members of a professional association. The nurses’ auto-
nomy mean scores were found to be 77.93 ± 11.84. While between such variables as education 
of nurses, to be a member of professional association, to participate in scientific meetings and 
autonomy mean scores, a statistical difference was found (p <0.05); in terms of such variables 
as age, marital status, length of professional experience, clinics nurses are working at, their 
positions at work, following professional scientific publications regularly,  participating in a 
research and autonomy mean scores, statistical differences were not detected (p> 0.05). Results 
and Conclusion: As a result, nurses who have the middle  autonomy level are in the 23-33 
age group, single, educated, 11 years and older employees, nurses who work in the emergency 
department, who work as clinical officers, who are members of a professional association, 
who participated in professional scientific meetings and research projects have a high level 
in the autonomy mean scores and nurses’s trainings, difference between being a member of a 
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professional association and attending professional scientific meetings with autonomy mean 
scores were found to be statistically significant. Creation of in-service educational programs 
which support the development of nurses’ autonomy levels and nurses’ following professional 
scientific publication regularly, being a member of a professional association and participating 
in scientific meetings can be suggested. 
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THE TENDENCY OF NURSES TO MAKE MEDICAL ERRORS AND 
ASSOCIATED IMPACTING FACTORS 1

HEMŞİRELERİN TIBBİ HATA YAPMA EĞİLİMLERİ VE ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER

Sibel KÜÇÜKOĞLU2, Sibel ASI KARAKAŞ2, Ayda ÇELEBİOĞLU1

1 Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Erzurum / Türkiye
2 Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği, Erzurum / Türkiye

Öz: Amaç: Araştırma hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilim-
leri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı 
olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırma Erzurum il merkezinde 
faaliyet gösteren bir devlet hastanesinde Şubat 2012-Haziran 
2012 tarihleri arasında yapılmıştır.  Araştırmanın evrenini 
belirtilen hastanede görev yapan 237 hemşire oluşturmuştur. 
Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, araştırmanın 
evreni aynı zamanda örneklemini oluşturmuştur. Verilerinin 
toplanmasında Kişisel Bilgi Formu ve “Tıbbi Hataya Eğilim 
Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde; yüzdelik dağı-
lımlar, ortalamalar, t testi,  Kruskal Wallis varyans analizi, 
Pearson korelasyon ve Cronbach alfa katsayı hesaplaması 
kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada hemşirelerin %58.2’si-
nin en az bir kez hatalı tıbbi uygulama yaptığı ve bunların 
%59.1’inin bu durumu kurum yetkililerine bildirdiği belirlen-
miştir. Araştırmaya katılan hemşirelerin, Tıbbi Hataya Eğilim 
Ölçeği’nden  aldıkları toplam puan ortalamasının 4.62±0.32 
olduğu ve hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilimlerinin düşük 
düzeyde olduğu belirlenmiştir. Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği alt 
boyutlarından en az hata eğilimine sahip oldukları alt boyutu 
“ilaç ve transfüzyon uygulamaları”, en fazla hata eğilimine sa-
hip oldukları alt boyutu ise “düşmeler” olduğu belirlenmiştir. 
Hemşirelerin demografik özellikleri ile Tıbbi Hataya Eğilim 
Ölçeği puan ortalamaları karşılaştırıldığında gelir durumu al-
gısı, meslekteki çalışma yılı ve görev yapılan kliniğin tıbbi ha-
taya eğilimi etkilediği saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Yapılan 
çalışmada hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilimlerinin düşük 
olduğu ve hata yapma eğilimlerinin bazı kişisel ve mesleki 
özelliklerinden etkilendiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Malpraktis, Tıbbi Hata, Hemşirelik, Has-
ta, Türkiye 

Abstract: Purpose: This study was conducted descriptively 
to identify the nurses’ medical error tendencies and the factors 
affecting them. Method: This study was conducted in a state 
hospital in the Erzurum city center between February 2012 
and June 2012. The study population consisted of 237 nurses 
working in this hospital. No sample selection was performed 
in this study; the sample is the same as the study population. 
Personal Information Form and Tendency for Medical Errors 
Scale (TMES) were used to collect data. The percentage dist-
ributions, means, t-test, Kruskal-Wallis analysis of variance, 
Pearson Correlation analysis and Cronbach’s alpha coeffici-
ent calculation were used to analyze the data. Results: In this 
study, it was found that 58.2% of nurses were guilty of an inci-
dent of medical malpractice at least once, and, of those, 59.1% 
reported this incident to the institution’s authorities. The ave-
rage total score of the nurses who participated in the study 
from the Tendency for Medical Errors Scale (TMES) was 4.62 
± 0.32. Hence, it was determined that the nurses’ tendency for 
medical errors is low. Of the subscales of the TMES, it was 
found that the ‘drug administration and transfusion practices’ 
subscale had the least tendency, while the ‘falls’ subscale had 
the highest tendency.” A comparison of nurses’ demographic 
characteristics, using the TMES mean scores, identified that 
perception of income, working time in the profession and the 
working  different clinics affected the tendency for medical 
errors (p<0.05). Conclusions: In this study, nurses’ tendency 
for medical errors was found to be low and was affected by 
personal and professional characteristics.

Key Words: Malpractice, Medical Errors, Nurses, Patients, 
Turkey
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INTRODUCTION

Medical errors (malpractice) are one of the 
most prominent study subjects in the medi-
cal field today. Medical errors are defined 
as “practices caused by inexperience, indif-
ference or the technology used that leads to 
prolonged hospitalization, injury, lasting disa-
bility or death” (Wong and Beglaryan, 2004: 
21). The resolution and prevention of medical 
errors is considered to be a priority because 
they threaten patient safety in both developed 
and developing countries (Ozata and Altun-
kan, 2010: 100).

Every year, numerous deaths and injuries oc-
cur as a result of medical errors. Increased 
costs, because of medical errors worldwide, 
have a negative moral and financial impact 
on healthcare staff. According to the figures 
released by the World Health Organization 
on inpatient records from international studi-
es, the safety of 8.9% patients is compromi-
sed, and 3.4% of these incidents are preven-
table, owing to medical errors (eHealth for 
Safety Report, 2007: 6). In one study, 35% 
of physicians and 42% of families reported 
medical errors in relation to treatment provi-
ded for themselves or their relatives (Rosen 
et al., 2005: 189). Although precise records 
are not available for Turkey, it was reported 
that 65.2% of physicians and 12.2% of nurses 

have been featured in the media as a result of 
malpractice (Ertem, et al., 2009: 2). 

In general, the main reasons for medical er-
rors are attributed to two factors (human-rela-
ted and institutional). Factors such as fatigue, 
lack of education, failure to exhibit adequate 
care or take adequate care measures, negli-
gence, lack of communication, lack of power 
or control, lack of time, making incorrect de-
cisions, illogical errors and having an argu-
mentative personality are listed as major hu-
man-related factors (Ozata, 2009: 428). 

Examples of institutional factors include the 
structure of the working environment, polici-
es, administrative or financial structures, lea-
dership, feedback issues, incorrectly positio-
ned staff, inadequate automation, inadequate 
equipment, missing equipment, lack of deci-
sion-making support mechanisms and lack of 
integration (Akalin, 2005: 141). It has been 
reported that the most frequent medical errors 
threatening patient safety are medication er-
rors, falls, nosocomial infection, insufficient 
follow-up, communication problems and er-
rors relating to the use of materials (Demir 
and Zencirci, 2010: 67; Carrafiello et al., 
2012: 371).

Medical errors can have consequences, such 
as a prolonged hospital stay, increased mor-
tality and morbidity, and psychological disor-
ders for patients and their families. Healthca-
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re workers are adversely affected by errors 
as well (Pronovost et al., 2003: 403). Health 
care is provided by a multidisciplinary team, 
including healthcare workers, such as physi-
cians, nurses and midwives. Nurses play a 
key role in patient care because of the nature 
of their duties. Patients seek nurses’ advice 
on their health-related problems. Therefore, a 
nurse’s role is significant with regard to the 
emergence and prevention of medical errors 
(Bilazer et al., 2008: 7).

Although the duties, powers and responsibi-
lities of nurses in Turkey are similar to those 
of nurses in other countries, the chances of 
Turkish nurses making medical errors could 
be higher because they care for an increased 
number of patients and have prolonged wor-
king hours, when compared to those in deve-
loped countries, such as the USA and Austra-
lia, in particular (Ozata, 2009: 418). 

Determining the most common medical er-
rors encountered in hospitals and associated 
responsible factors, together with the context 
in which the medical errors were made, is 
of considerable importance. Nurses need to 
be aware of their mistakes, be familiar with 
the circumstances in which mistakes can po-
tentially increase, and to take the necessary 
measures to prevent damage to patients and 
patients’ families, as well as protecting them-
selves according to the law. 

Although numerous studies (Ertem et al., 
2009: 1-10; Demir Zencirci, 2010: 67) have 
been conducted on medical errors throughout 
Turkey, the number of studies in which the 
tendency to make medical errors is investi-
gated through the use of a valid and reliable 
measurement tool is limited (Ozata, and Al-
tunkan 2010: 100; Karadag et al., 2014: 889). 

Thus, the objectives of the current study were 
to identify the circumstances surrounding the 
tendency of nurses to make medical errors, 
and to characterize the factors influencing the 
occurrence of such medical errors.

METHOD

Design and sample

This was a descriptive and cross-sectional 
study, conducted between February 2012 and 
June 2012, and involved 237 nurses working 
in a public hospital in Erzurum, Turkey.

Nurses working in this hospital comprised 
the study population (n = 348). The intenti-
on was to include the entire population in the 
study, rather than select a particular sample. 
However, because some of the nurses were 
absent or on leave, or refused to participate, 
the study was carried out with the partici-
pation of 237 nurses (a participation rate of 
68.1%).
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A personal information form and the Ten-
dency for Medical Errors Scale (TMES) were 
used to collect the data.

Personal information form

The personal information form included qu-
estions on the socio-demographic characte-
ristics of the participants (age, gender, educa-
tional level, marital status, number of child-
ren and perceived income status), and the 
characteristics related to the work life of the 
nurses (working time, current working clinic 
and manner of work) (Ozata and Altunkan, 
2010: 100; Gunes, Gurlek and Sonmez 2014: 
295; Karadag et al., 2014: 889). 

Tendency for Medical Errors Scale 

The TMES was developed by Ozata and Al-
tunkan to measure the level of medical error 
tendencies in health personnel directly in-
volved in patient care (nurses, midwives and 
emergency medical technicians). Its validity 
and reliability for use in Turkey was tested.

The scale consists of five subscales: 

•	 Drug administration and transfusion prac-
tices (18 items).

•	 Infection prevention (12 items).

•	 Fall prevention (5 items).

•	 Patient follow-up and material safety (9 
items).

•	 Communication (5 items) subscales. 

The responses given to the questions were 
rated by using a five-point Likert-type scale, 
consisting of 49 items. Participants answered 
the items by selecting one of the following 
answers: 1 = “never”, 2 = “very rare”, 3 = 
“from time to time”, 4 = “usually” and 5 = 
“always”. The scale was scored from 1–5 po-
ints. The total score range was from 49–245. 
If desired, this score can also be divided by 
the number of items. This method was used 
in this study. The evaluation was based on 
the points allocated separately to each item. 
An increase in the total score was indicative 
of a low tendency by nurses to make medical 
errors, while a decrease in the total score de-
monstrated that the tendency for errors was 
high (Ozata and Altunkan, 2010: 100).

Cronbach’s alpha coefficient for internal con-
sistency was estimated to be 0.95, but was ac-
tually 0.87 in our study.
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Table 1. Distribution of Sociodemographic Characteristics of Nurses

Descriptive Characteristics n(%)

Age*
21-46 28.94±5.40

Gender
Female
Male

192(81.0)
45(19.0)

Marital Status 
Married
Single

137(57.8)
100(42.2)

Income Status 
Higher than expenses
Equal to expenses
Lower than expenses

74(31.2)
136(68.8)

0(0.0)

Educational Status
High school
License
Master-Doctorate

98(41.3)
135(57.0)

4(1.7)

Total 237(100)

*Age given as Mean±SD

Data collection: Before commencing the data 
collection process, the researcher introduced 
herself to the participants, explained the pur-
pose of the research and explained how to 
complete the data collection instrument. The 
latter was completed during face-to-face in-
terviews, when appropriate, within the wor-
king environment. The individual interviews 
took approximately 15–20 minutes.

Data analysis: The descriptive statistics used 
were frequencies, mean and standard deviati-
on, median and range. In order to investigate 

the effects of certain variables on the TMES 
scores, the independent samples t-test and 
one-way analysis of variance were used when 
the parametric conditions were met, and the 
Mann-Whitney U test and the Kruskal-Wallis 
analysis of variance when they were not.

Ethical considerations: In order to protect 
the rights of the nurses who participated in 
the study, based on ethical principles, and 
to fulfill the informed consent principle, the 
purpose of the study was explained to the 
nurses before the interviews were conducted. 
Additionally, confidentiality was guaranteed. 
Before initiating the study, written approval 
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was obtained from the relevant institution 
and from the Ethics Committee of Atatürk 
University (Faculty of Health Sciences) in 
June 2012. 

RESULTS

It was determined that 81% of the nurses who 
participated in the study were women, 57.8% 

were married, 68.8% perceived their income 
level as “moderate,” 57.0% had a bachelor’s 
degree and the average age was 28.94±5.40 
(Table 1).

In this study, it was found that nurses’ avera-
ge number of working years was 6.45±5.75. 
Most of nurses worked in pediatrics (24.5%) 
and intensive care unit  (24.9%) (Table 2).

Table 2. Distribution of Descriptive Characteristics of Nurses’Job

Descriptive Characteristics M±SD

The working time job 6.45±5.75

Mode of operation
Daytime
Shift

n(%)
80(33.8)
157(66.2)

Running clinic
Internal medicine clinic
Surgery clinic
Pediatry
Intensive Care
Emergency22(9.2)

50(21.1)
48(20.3)
58(24.5)
59(24.9)

Total 237(100)

In this study, it was found that 58.2% of nur-
ses were guilty of medical malpractice at le-

ast once, and, of those, 59.1% reported this to 
the institution’s authorities (Figure 1).
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Figure 1. The Distribution of the Number of Medical Errors and the Reports on These 
Errors Made by the Nurses
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Figure 2 shows the distribution of medical er-
rors made by nurses in their working areas. 
It was found that nurses make most medical 
errors in drug administration and transfusions 

(26.6%), which is followed by communica-
tion (22.4%) and patient follow-up (21.1%) 
and material/device safety (21.1%).

Figure 2. The Distribution of the Types of Mistakes Made in Hospitals According to the 
Nurses
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The total average TMES score of the partici-
pating nurses was 4.62±0.32. The lowest ave-
rage score in the subscales was observed in 
the prevention of falls subscale (4.44±0.58), 
whereas the highest average score was obser-
ved in the drug administration and transfusi-

ons (4.73±0.27) and communication subsca-
les (4.68±0.40) (Table 3).

In this study, a significant correlation was 
found between the average age and the drug 
administration and transfusions subscale 
(r=0.135, p=.039<.05).
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Table 3. Numeric Values Regarding TMES 

TMES
Item 

Number
TMES’

Min-Max
Values

Study’
Min-Max

Values
M±SD Cronbach 

Alfa

Drug
administration
and transfusions

18 1-5 3.39-5.00   4.73±0.27 0.86

Prevention
of infections 12 1-5 3.33-5.00   4.64±0.37 0.87

Patient follow-up
and material/
device safety

9 1-5 2.33-5.00   4.47±0.48 0.84

Prevention
of falls

5 1-5 2.20-5.00   4.44±0.58 0.82

Communication 5 1-5 3.00-5.00   4.68±0.40 0.70

Overall 49 1-5 3.45-5.00   4.62±0.32 0.87

Although the TMES mean scores of female 
nurses who participated in the study were fo-
und to be higher than male nurses, a signi-
ficant correlation was present only with the 
communication subscale of the TMES. In the 
study, the mean TMES score of married nur-
ses was found to be higher than single nurses, 
but the significant difference was seen in the 
TMES scores in patient follow-up and ma-
terial/device safety subscales. In this study, 
a significant difference was found between 
perceived income status, TMES total score, 
drug administration and transfusions and the 
prevention of infections subscales (Table 4).

The difference between the groups in terms 
of the total TMES score averages, nosocomi-

al infections, drug administration and trans-
fusions score averages and nurses’ working 
time in the profession was found to be statis-
tically significant (p<.05). The difference bet-
ween TMES score averages was not found to 
be statistically significant (except in patient 
follow-up and material safety) in terms of the 
different areas where the nurses worked. In 
the investigations based on the working cli-
nics of the nurses, it was found that the mean 
score of the surgical ward nurses was higher 
than the nurses working in other clinics in all 
subscales and total scores, however, the diffe-
rence between the groups was not statistically 
significant, except in the communication 
subscale (p<.005) (Table 5).
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Table 4. Comparison of TMES Mean Scores Based on Descriptive Characteristics

Descriptive 
Characteristics

Drug
administration

and transfusions
  M±SD

Prevention
of infections

M±SD

Patient follow-up
and material/
device safety

M±SD

Prevention
of falls
M±SD

Communication
M±SD

Overall
M±SD

Gender

Female 4.75±0.26 4.66±0.36 4.48±0.49 4.46±0.59 4.71±0.38 4.64±0.32

Male 4.66±0.33 4.59±0.46 4.45±0.46 4.38±0.56 4.56±0.49 4.57±0.34

Test ve p t=1.85/p=.065 t=1.11/p=.265 t=0.42/p=.674 t=0.86/p=.389 t=2.22/p=.027* t=1.44/p=.149

Marital Status 

Married 4.76±0.29 4.68±0.37 4.53±0.47 4.47±0.58 4.71±0.40 4.66±0.32

Single 4.69±0.26 4.60±0.38 4.40±0.50 4.41±0.60 4.64±0.42 4.58±0.32

Test ve p t=1.81/p=.070 t=1.65/p=.098 t=2.07/p=.040* t=0.70/p=.479 t=1.06/p=.288 t=1.85/p=.065

Income Status 

Higher than expenses 4.79±0.27 4.73±0.31 4.55±0.42 4.53±0.50 4.74±0.38 4.40±0.23

Equal to expenses 4.70±0.28 4.61±0.39 4.44±0.51 4.41±0.62 4.65±0.42 4.60±0.33

Test ve p t=2.23/p=.028* t=2.35/p=.019* t=1.62/p=.105 t=1.49/p=.136 t=1.51/p=.131 t=2.23/p=.027*

Educational Status

High school 4.72±0.27 4.66±0.38 4.48±0.46 4.48±0.54 4.69±0.40 4.63±0.31

License 4.74±0.26 4.66±0.36 4.48±0.50 4.43±0.61 4.69±0.41 4.63±0.32

Master-Doctorate 4.43±0.72 4.19±0.58 4.31±0.59 4.10±0.66 4.35±0.47 4.31±0.57

Test ve p KW=0.79/p=.673 KW=3.73/p=.154 KW=0.50/p=.779 KW=1.26/p=.531 KW=2.38/p=.303 KW=1.67/p=.433

* p<0.05, Significant subgroups were indicated as bold. 

Table 5.  Comparison of TMES Mean Scores Based on Descriptive Characteristics of 
Nurses’ Working Life 

Descriptive 
Characteristics

Drug
administration

and transfusions
    M±SD

Prevention
of infections

  M±SD

Patient follow-up
and material/
device safety

  M±SD

Prevention
of falls
  M±SD

Communication
  M±SD

Overall
  M±SD

The working time job r=0.14/p=.030 r=0.14/p=.031 r=0.13/p=.046 r=0.08/p=.201 r=0.11/p=.077 r=0.15/p=.018

   M±SD M±SD M±SD M±SD M±SD M±SD

Mode of operation
Daytime
Shift

4.74±0.28
4.72±0.28

4.68±0.30
4.62±0.41

4.57±0.40
4.42±0.51

4.47±0.50
4.43±0.62

4.74±0.35
4.65±0.44

4.67±0.24
4.61±0.34

Test ve p t=0.54/p=.583 t=1.10/p=.269 t=2.24/p=.025 t=0.45/p=.647 t=1.45/p=.146 t=1.31/p=.190

Running clinic
Internal medicine clinic
Surgery clinic
Pediatry
Intensive Care
Emergency

4.68±0.24
4.63±0.26
4.84±0.17
4.74±0.33
4.71±0.35

4.60±0.31
4.59±0.32
4.70±0.36
4.67±0.42
4.70±0.49

4.37±0.48
4.34±0.53
4.55±0.50
4.57±0.37
4.60±0.56

4.22±0.67
4.32±0.57
4.56±0.52
4.58±0.50
4.58±0.60

4.70±0.37
4.62±0.40
4.69±0.41
4.72±0.75
4.65±0.58

4.55±0.28
4.53±0.31

4.71±0.29*
4.67±0.33
4.67±0.39

Test ve p KW=25.50/p=.000** KW=13.71/p=.008* KW=14.05/p=.007* KW=16.25/p=.003* KW=4.30/p=.367 KW=20.28/p=.000**

*p<0.05, **p<0.001 Significant subgroups were indicated 

as bold.
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DISCUSSION

Nurses comprise the majority of healthcare 
workers, and are exposed to the risk of making 
medical errors more frequently than other oc-
cupational groups owing to reasons of multip-
licity, diversity of dependent and independent 
function, and their continuous contact with 
patients (Anezz, 2006: 9; Tang et al., 2007: 
447). It was found in this study that 58.2% of 
the nurses committed a medical malpractice at 
least once, and of those, 59.1% reported it to 
the institution authorities (Figure 1). 

A relationship of complete trust exists bet-
ween nurses and patients as the former’s ac-
tions are executed for the benefit of patients’ 
well-being. This trust is broken when a nurse 
makes mistakes. Fear prevents nurses from 
reporting a medical error. Error reporting has 
been shown to improve within a non-punitive 
working environment in which the focus is on 
how the incident happened, instead of what 
happened (Sezgin, 2007: 12). 

It was found in this study that 40.9% of the 
nurses failed to report their medical errors. 
Notification of errors to the relevant authoriti-
es is very important in ensuring patient safety 
since it reduces the risk thereof (Farquhar et 
al., 2007: 455). The identification by health 
professionals of the source of errors may as-
sist in helping them to be corrected before 
they affect patients further (Anderson et al., 

2009: 176). The factors that prevent nurses 
from reporting medical errors in Turkey need 
to be identified, and the appropriate regulation 
enacted.

In this study, the mean total TMES score was 
4.62 ± 0.32. A similar overall TMES score 
has been reported in previous studies (Ozata, 
2009: 417; Cebeci and Gürsoy, 2012: 188-
196; Karadag et al., 2014:889). Since the ma-
ximum mean score for the scale is 5, it can be 
assumed that the tendency by nurses to make 
medical errors was low. Although the mean 
score obtained for the drug administration and 
transfusion subscale was higher than that ac-
hieved for all other subscales of the TMES, 
and while the tendency to make medical er-
rors was low for this subscale, in general, nur-
ses reported that they believed that most errors 
were made in connection with administration 
and transfusion practices. These findings are 
consistent with those reported by Ozer et al. 
(2015) and Durmuş et al. (2013). 

The tendency of nurses to make drug admi-
nistration and transfusion errors was found 
to be low in another study (Cebeci and Gur-
soy, 2012:188). However, in the literature, 
drug administration errors are the most com-
mon types of errors threatening patient safety 
(Brady et al., 2009: 679). 

Failure to comply with basic standards, or to 
follow related guidelines during drug prepara-
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tion and administration, has been shown to be 
the most common reason why nurses make 
mistakes and are sued. In addition, inter-
ruptions during the administration of drugs, 
inadequate knowledge and skills, violation 
of the eight levels of medication administra-
tion, a heavy workload, lack of continuity of 
care and lack of communication among team 
members are influential factors that contribu-
te to the emergence of these errors (Nguen, 
et al., 2010: 224). It was stated in a report on 
difficult working conditions in Turkey that 
long working hours for nurses may negati-
vely affect their behaviors toward patients, 
relatives and staff members, as well as com-
munication with patients and their families, 
medication practices and decisions, and even 
follow-up, monitoring and control practices 
(Bilazer et al., 2008: 7).

In this study, a significant positive correla-
tion was found between the average age of 
the nurses and the drug administration and 
transfusion subscale. The rate of medicati-
on errors decreased with advancing age in a 
study conducted on Japanese nurses (Suziki 
et al., 2005: 445). A significant difference in 
the scores for the gender and communication 
subscales was noted in this study. The mean 
TMES score for the female nurses was found 
to be higher than that for the male nurses, and 
their medical error tendencies were also re-
ported to be lower than the male nurses for the 

communication subscale. The reason for the 
lack of difference between the TMES subsca-
le score and the total mean score in terms of 
gender can be explained by the small number 
of male nurses who participated in this study. 
In addition, since numerous Turkish people 
consider nursing to be a profession that is tra-
ditionally suitable to women, female nurses 
may experience fewer communication prob-
lems with patients.

Following a comparison of marital status and 
the mean subscale TMES score in this study, it 
was revealed that marital status had an impact 
on patient follow-up and material or device 
safety. Single nurses were found to be more 
prone to medical errors in this regard. This 
finding suggests that the burden of the home 
life responsibilities of married nurses is nega-
tively reflected in their professional lives. It 
was also found that the mean TMES score for 
the drug administration and transfusion, and 
prevention of infection, subscales, obtained 
for nurses who were satisfied with their level 
of income was higher than that recorded for 
nurses who were moderately satisfied in this 
regard. In addition, the tendency of these nur-
ses to make medical errors was found to be 
low. By contrast, it was found in another study 
that the demographic characteristics of the 
nurses (age, gender, working time and edu-
cational status) did not affect their tendency 
to make medical errors. The working times of 
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the nurses were shown to affect their medical 
error tendencies in our study. Similarly, the 
difference between the groups in terms of the 
mean score for the drug administration and 
transfusion practices was found to be statisti-
cally significant depending on to the amount 
of time spent in the profession (Odabasoglu, 
2013). In addition, the tendency to make mis-
takes in drug administration and transfusion 
application was found to decrease as the amo-
unt of experience increased. 

It was reported that nurses who are new to 
the profession make more medication errors, 
while the error rate of healthcare workers who 
have been in the profession for ≥ 10 years was 
found to be lower by comparison (Parshuram 
et al., 2008: 42-48). Thus, the low tendency 
of nurses to make medical errors in this study 
was a welcome finding, considering that they 
had an average working duration of six years.

The lowest mean TMES score recorded was 
associated with nurses working in surgical 
clinics, and these nurses were found to be 
more prone to medical errors than those wor-
king in other units. 

However, in the study by Karadag et al. 
(2014: 889-895), pediatric nurses were found 
to be more prone to making medical errors. 
According to Odabasoglu (2013), the mean 
subscale score for “patient falls” for nurses 
working in the neonatal intensive care, infant 

and neonatal units was found to be lower than 
that of nurses working in other units. In a re-
search carried out to determine whether the 
types of medical errors differed in internal 
and surgical clinics, it was found that only 
the mean score pertaining to incorrect medi-
cation was higher for the surgical clinics, than 
that for the internal clinics (Ozata and Altun-
kaya, 2010:100-101). Therefore, the findings 
of this study were consistent, in part, with 
those in the literature.

CONCLUSION

The results of this study could form the basis 
for future studies on the tendency of nurses 
to make medical errors. According to the fin-
dings of our study, the tendency in this regard 
was low, and was affected by both personal 
and professional characteristics. Nurses have 
stated that they are less prone to making “drug 
and transfusion practice”, and more prone to 
making “patient fall”, types of errors. 

With regard to the demographic characte-
ristics of the nurses, a positive perception of 
their income, lengthy time spent in the pro-
fession and a non-punitive type of working 
clinic were found to be effective in reducing 
the tendency to make medical errors.

An open environment, in which free discussi-
on is provided, is critical to ensure that medi-
cal errors are reported, in order to investigate 
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and prevent causes, as well as develop strate-
gies in this regard. 

The majority of medical errors can be pre-
vented. Therefore, healthcare professionals 
and organizations should focus on the issue 
of malpractice. Staff awareness of this issue 
should be increased through in-service trai-
ning, and quantitative improvements provi-
ded for institutions, as well as health profes-
sionals, in order to prevent malpractice. In 
addition, health workers must be well equip-
ped professionally, and knowledgeable about 
relevant regulations and sanctions.

Study limitations

Conducting our study in one city, with nur-
ses working in a public hospital only, was a 
limitation of this study. Another important 
limitation was that the study was conducted 
by using a small sample size. Therefore, the 
study results are not generalizable. In additi-
on, it was assumed that the nurses’ answers 
to the scale questions were genuine, but this 
could not be guaranteed.
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİNE İLİŞKİN 
DÜŞÜNCELERİ 1

OPINIONS OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ ON NURSING PROFESSION
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Öz: Amaç: Bu tanımlayıcı araştırmanınamacı, lise öğ-
rencilerinin hemşirelik mesleğine ilişkin düşüncelerini 
belirlemektir. Yöntem: Araştırmanın evrenini bir il mer-
kezindeki tüm lise 11. sınıf öğrencileri (N=1453) oluştur-
maktadır. Örneklemini ise çalışmanın yapıldığı tarihlerde 
okulda bulunan,  gönüllü olarak çalışmaya katılan 1235 
öğrenci oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından 
literatür doğrultusunda oluşturulan soru formu ile toplan-
mıştır. Veriler, SPSS yazılım programı ile değerlendiril-
miştir. Çalışma İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli 
izinler ve öğrencilerin gönüllü olurları alındıktan sonra 
başlatılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin 
%52.5’i kız, %89.6’sı 16-17 yaş grubundadır. Örnekleme 
alınan okullara bakıldığında en çok katılımın %62.8 ile 
Anadolu liselerinden olduğu görülmektedir. Öğrencilerin 
%45.6’sı, hemşireliği bir meslek olarak seçebileceklerini 
belirtmişlerdir. Cinsiyet ile hemşirelik bölümünü tercih 
etme durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmuştur (p<0.001).Öğrencilerin hemşireliği bir mes-
lek olarak seçme nedenlerini açıklamaları istendiğinde, 
%48.3’üilk sırada iş bulma olanağının yüksek olmasını 
belirtmişlerdir. Sonuç: Lise 11. sınıf öğrencilerinin nere-
deyse yarısı üniversitede hemşirelik bölümünde okumayı 
istediklerini belirtmişlerdir. Önceki yıllarda yapılan ben-
zer çalışmalara göre hemşireliği isteme düzeyinin yüksek 
çıkması meslek adına sevindirici bir sonuçtur. 

Anahtar Kelimeler: Lise Öğrencisi, Hemşirelik, Meslek

Abstract: Aim: The aim of thisdescriptive study is to 
explore opinions of high school students’ on nursing 
profession. Method: The target population of the study 
consisted of all the 11th grade high school students in a 
city center (N=1453). The sample of the study consisted 
of 1235 students who were at the school during the dates 
the study was conducted and who voluntarily participated 
in the study. The data were collected by usinga question 
form composed by the researchers in accordance with 
the literature. The data were evaluatedby means of SPSS 
software program. The study was conducted after getting 
the necessary permissions from the City National educa-
tion directory and the students’ voluntary forms. Results: 
Of the students who took part in the research52.5%were 
women and 89.6% were between 16-17 years of age. Con-
sidering the sample schools, it wasdetected that the high-
est level of participation wasamongAnatolian high schools 
with 62.8%participatian rate. Among the students 45.6% 
of them reported that they had the intention to choose 
nursing as a career. It has been found out that there is a 
statistically significant difference between gender and the 
requests concerning the department of nursing (p<0.001). 
When the students were asked to explain the reason why 
they preferred to choose nursing as a career, 48.3% of 
them referred to chances and opportunities of being able to 
work as nurses. Conclusion: Almost half of the 11th grade 
high school students reported that they wanted to study in 
the department of nursing at the university. It is a pleasing 
result for the profession that the level of preference for 
nursing is higher when compared with the similar studies 
conducted in the past years.

Key Words: High School Student, Nursing, Profession
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GİRİŞ

Kişinin hayatındaki dönüm noktaların-dan 
biri olan meslek seçimi, kişinin kendini top-
lumda nasıl ifade edece-ğinin, üstlenmek is-
tediği rol ve çevresi ile dünya arasında nasıl 
bir bağ kuracağının göstergesidir (Eskimez 
vd.,2008:60). Meslek seçimi, kişinin çocuk-
luktan beri süregelen hedef ve hayatın anla-
mı olarak şekillenir. Çünkü insan mesleğini 
seçerken bir bakıma gelecekteki yaşamını da 
belirlemektedir. Hatta meslek seçimi, bir ki-
şinin kiminle evleneceğini, dünya görüşünü, 
günlük yaşam biçimini ve alışkanlıklarını bel-
li bir biçime sokan etkilere de sahiptir (Bal-
taş,1993:36). İnsan yaşamında böy-lesine çok 
yönlü etkileri olan bir uğraşı alanının seçimi 
günümüzde güçleşen bir olgu haline gelmiş-
tir. Çünkü çağımızda teknoloji ve endüstri 
alanındaki değişme ve gelişmeler, toplumlar-
da yeni iş grup-larının ve mesleklerin ortaya 
çıkmasına, bunlar ise iş ve meslek yaşamında 
seçe-neklerin artmasına, karmaşıklaşmasına 
neden olmaktadır (Kuzgun, 2014:23). 

Ülkemizde lise öğrenimine devam eden öğ-
renciler, lise I. sınıftan sonra ilgi, yetenek, 
istek, değer ve gereksinimleri doğrultusunda 
ileride yönelecekleri meslek alanını, bu alan 
ile ilgili dersleri seçmek ve gelecekteki mes-
leklerinin ne olacağına karar vermek zorun-
dadır. Öğrenciler genellikle lise II. sınıfta seç-
tikleri alana uygun yükseköğretim programla-

rına yerleşme fırsatı bulmak-tadır. Öğrenciler 
ilgi, yetenek, istek gibi faktörlerin yanı sıra 
başka etmenlerin de etkisinde kalarak bu alan-
lardan birini seçmektedir. Seçilen alan dışında 
farklı yükseköğretim programlarına girmek 
öğrenciler açısından daha zordur. Bu neden-
le öğrencilerden mesleki tercih-lerini genel-
likle lise I. sınıfta, yaklaşık 14-18 yaşlarında 
iken netleştirmeleri istenmektedir (Erdoğan, 
2009:2; Sezen ve Durmuş, 2010:57). Aslında 
bu yaştaki öğrencilerden gerçekçi birtakım 
kararlar vermelerini beklemek oldukça zordur 
(Çakır, 2004:3). Bu nedenle genelde meslek 
seçimi, o mesleği tam olarak tanımadan rast-
lantı sonucu olmakta ve öğrenciler herhangi 
bir üniversiteye girmek, açıkta kalmamak 
adına ilgi alanları olmayan meslekleri seç-
mek-tedirler (Erbil ve Yılmaz, 2008:47; Ünal 
vd.,2008:180).  Meslek seçimlerini bu şekilde 
yapan bireyler zamanla daha çabuk yorulan, 
tüken-mişlik düzeyleri yüksek, memnuni-
yetsiz ve stres içinde çalışılan kişiler haline 
gelmektedirler (Başkal, 2009:25; Şirin vd., 
2008:70; Ünalan, 2005:5). 

Temel ilgi alanı insan ve bakım olan hemşire-
lik mesleğinin, sağlık bakım sis-teminin vaz-
geçilmez bir parçası olduğu yadsınamaz bir 
gerçektir (Taşocak, 2014:20). Dünya Sağlık 
Örgütü’ne (DSÖ) göre hemşirelik, sağlığın 
korun-ması ve yükseltilmesinde anahtar rol 
oynamaktadır (WHO, 2014).Yirminci yüzyıl-
la birlikte sağlık sistemindeki, hasta tedavisi 
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ve bakımındaki gelişme-ler ve aynı zamanda 
toplumun daha iyi bir sağlık hizmeti beklen-
tisi hemşireliği uygulama, araştırma, eğitim 
ve yönetim alanlarında geliştirmesi yönünde 
zorla-maktadır (Aksu, 1997:36). Bu nedenle 
gerçekten hemşireliği tanıyarak ve isteyerek 
gelen öğrenci profilinin çoğunlukta olması 
önemlidir (Dalgıç, 1995:24).

Bu çalışma, lise öğrencilerinin hemşirelik 
mesleğine ilişkin düşüncelerini araştırmak 
amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM

Araştırmanın Evren ve Örneklemi: Tanım-
layıcı nitelikteki bu araştırma, bir il merkezi-
nin tüm liselerinin 11. sınıf öğrencileri üze-
rinde gerçekleşmiştir. Araştırmanın evrenini, 
2013-2014 eğitim öğretim yılı içerisinde bir 
il merkezinde bulunan Fen, Anadolu Öğret-
men, Anadolu, Sağlık Meslek, Endüstri Mes-
lek, İmam Hatip ve Güzel Sanatlar Liseleri-
nin 11. Sınıfta öğrenim gören 1453 öğrenci 
oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçim 
yöntemine gidilmeyerek tüm evrene ulaşıl-
maya çalışılmıştır. Ancak 91 öğrencinin ça-
lışmanın yapıldığı günlerde okullarda bulun-
maması, 23 öğrencinin çalışmaya katılmaya 
gönülsüz olması, 104 öğrencinin de eksik veri 
doldurması nedeni ile toplamda 1235 (%84) 
öğrenciye ulaşılarak araştırma tamamlan-
mıştır. Örneklem grubu olarak 11.sınıfların 
seçilmesine okul yöneticileri ile görüşülerek 

karar verilmiştir. Okul yöneticileri 9.ve 10. 
sınıf öğrencilerinin henüz meslek seçiminde 
yeterince fikir sahibi olmadıklarını, 12. sınıf 
öğrencilerinin ise sınavlara hazırlanma nede-
ni ile pek okula gelmediklerini belirtmelerin-
den ötürü çalışma 11. sınıf lise öğrencileri ile 
yapılmıştır. 

Veri Toplama Aracı: Veriler araştırmacılar 
tarafından gerekli literatür incelemesi doğrul-
tusunda hazırlanan soru formu ile toplanmış-
tır (Başkal, 2009:135; Çakır, 2004:5; Erbil ve 
Yılmaz 2008:47; Eskimez vd., 2008: 65; Se-
zen ve Durmuş 2010:61; Şirin vd., 2008:74; 
Ünal vd., 2008:183). Soru formu, öğrencile-
rin sosyo-demografik özeliklerini ve hemşi-
relik mesleğine ilişkin düşüncelerini sorgula-
yan açık ve kapalı uçlu olmak üzere toplamda 
17 sorudan oluşmaktadır.

Araştırmanın Etik Yönü: Öncelikle İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nden yazılı izin alınmış-
tır. Okullarda araştırmacılar uygulamaya baş-
lamadan önce okul yönetimi ile görüşmüş-
tür. Uygulamanın yapılabilmesi için derslere 
girmeden önce ilgili dersin öğretmeninden 
uygulamanın yapılması için izin istenmiş ve 
öğrencilere de sözel olarak çalışmaya katıl-
mak isteyip istemedikleri sorulmuştur. Ça-
lışmaya katılmaya gönüllü olan öğrencilere, 
soru formları dağıtılarak cevaplamaları için 
uygun süre verilmiştir. Bir sınıfta çalışmanın 
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tamamlanması yaklaşık 30-45 dakika sür-
müştür.

Verilerin Analizi: Verilerin analizi bilgisayar 
ortamında gerçekleştirilmiş olup değerlendir-
mede sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, 
bağımsız gruplarda t testi ve one way ANO-
VA analizleri kullanılmıştır.

BULGULAR

Öğrencilerin %89.6’sının 16-17 yaş gru-
bunda, yaş ortalamasının 16.8±6 (min=14, 
max=21) ve %52.5’inin kız olduğu saptan-
mıştır. Öğrencilerin %78.5’i çekirdek aile 
yapısına sahip ailelerde yaşadığını, %36.9’u 

üç kardeş olduklarını ve %68’i ailesinin ge-
lirinin giderine eşit olduğunu ifade etmişler-
dir. Öğrencilerin %24’ü babasının memur, 
%86.1’i de annesinin ev hanımı olduğunu 
belirtmiştir. Öğrencilerin devam etmekte ol-
duğu okula bakıldığında %62.8’inin Anadolu 
Liseleri’nde öğrenim gördüğü saptanmıştır. 
Öğrencilerin üniversitede tercih etmeyi dü-
şündükleri ilk beş sıradaki mesleklerin; öğ-
retmenlik (%18), mühendislik (%16), hukuk 
(%13.8), hemşirelik-ebelik (%12.1) ve he-
kimlik (%10.4) olduğu belirlenmiş olup bu 
doğrultuda hemşirelik-ebeliğin dördüncü sı-
rada yer aldığı belirlenmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özellikleri (n= 1235)

Tanıtıcı Özellikler Sayı (%)

Yaş (16.8±6 min=14, max=21)
14-15 yaş
16-17 yaş
18 yaş ve üzeri

16
1106 
113

1.3
89.6
9.1

Cinsiyet                                                                      
Kız
Erkek 

648
587

52.5
47.5

Aile Tipi                                                      
Çekirdek aile
Geniş aile
Parçalanmış aile

970
222
43

78.5
18.0
 3.5

Kardeş Sayısı                                                      
1 kardeş
2 kardeş
3 kardeş
4 kardeş ve üzeri

61 
444 
456 
274 

  4.9
 36.0
 36.9
 22.2
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Ailesinin Ekonomik Durumu       
Geliri giderinden çok
Gelir giderine eşit
Gelir giderinden az

178
840
217

 14.4
 68.0
 17.6

Baba Mesleği                                                  
Çalışmıyor
Memur
İşçi
Emekli
Serbest meslek
Diğer 

30 
296 
294 
164 
210 
241 

2.4
 24.0
 23.8
 13.3
 17.0
 19.5

Anne Mesleği                                                  
Ev hanımı
Memur
İşçi
Emekli
Serbest meslek
Diğer 

1063 
74 
28 
20 
13 
37 

86.0
 6.0
 2.3
 1.6
 1.1
 3.0

Okul                                                          
Anadolu Lisesi
Sağlık Meslek Lisesi
Endüstri Meslek Lisesi
İmam Hatip Lisesi
Anadolu Öğretmen Lisesi
Fen Lisesi
Güzel Sanatlar Lisesi

775
121 
117
103 
59 
35 
25 

 62.8
 9.8
 9.5
 8.3
 4.8
 2.8
 2.0

Üniversitede Tercih Etmeyi Düşündükleri Bölüm
Öğretmenlik                      
Mühendislik
Hukuk
Yanıt yok
Hemşirelik-Ebelik
Hekimlik
Mimarlık
Polislik
Fizyoterapistlik
Diş hekimliği
Radyoloji-Anestezi Teknikerliği-Tıbbi Sekreterlik
Beslenme ve Diyetetik 

222 
197 
171 
158 
149 
128 
70 
48 
33 
32 
20 
7 

17.9
15.9
13.8 
12.8 
12.1
 10.4 
5.7 
3.9 
2.7 
2.6 
1.6 
0.6
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
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HOUSES 

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

Öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile 
hemşirelik mesleğini seçme durumları ara-
sındaki ilişki Tablo 2’de sunulmuştur. Sos-
yo-demografik özelliklerden sadece cinsiyet 
ile hemşirelik mesleğini seçmenin istatis-
tiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir 
(p<0.001). Kız öğrencilerin %30.1’i hemşire-
lik mesleğini seçmeyi istediklerini belirtirken 
%23’ü belki seçebile-ceklerini ifade etmiştir. 
Erkeklerin ise %62.7’si hemşirelik mesleğini 
seçmeyi düşünmediklerini belirtmiştir.  

Hemşirelik mesleğini tercih etmeyi düşünen-
lerin ağırlıklı olarak 14-15 yaş grubundaki 
(%37.5), parçalanmış ailede yaşayan (%27.9), 
dört ve üzeri kardeşe sahip olan (%29.3), ai-
lesinin geliri giderine eşit olan (%32), babası 
çalışmayan (%33.3), annesi işçi olan (%35.7) 
ve Sağlık Meslek Lisesinde okuyan (%39.7) 
öğrenciler olduğu saptanmıştır. Ayrıca Fen 
Lisesinde okuyan öğrencilerin tamamı hem-
şirelik bölümünü tercih etmek istemedikleri-
ni belirtmiştir.

Tablo 2. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelikleri ile Hemşirelik Bölümünü Tercih 
Etme Durumlarının Karşılaştırılması (n=1235)

Tanıtıcı Özellikler Evet
n (%)

Hayır
n (%)

Belki
n (%)

Test
p

Yaş                     
14-15 yaş
16-17 yaş
18 yaş ve üzeri

6 (37.5)
246 (22.2)
  34 (30.1)

7 (43.8)
611 (55.2)
  54 (47.8)

3 (18.8)
249 (22.5)
  25 (22.1)

1.340a

.262

Cinsiyet                      
Kız
Erkek 

195 (30.1)
 91 (15.5)

304 (46.9)
368 (62.7)

149 (23.0)
128 (21.8)

-3.498b

.000

Aile Tipi      
Çekirdek aile
Geniş aile
Parçalanmış aile

215 (22.2)
 59 (26.6)
 12 (27.9)

539 (55.6)
108 (48.6)
  25 (58.1)

216 (22.3)
  55 (24.8)
  6 (14.0)

.926a

.397

Kardeş Sayısı     
1 kardeş
2 kardeş
3 kardeş
4 kardeş ve üzeri

11 (17.7)
  80 (18.0)
115 (25.2)
  80 (29.3)

47 (75.8)
267 (60.1)
230 (50.4)
128 (46.9)

 4 (6.5)
  97 (21.8)
111 (24.3)
  65 (23.8)

1.636a

.179
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Ekonomik Durum
Geliri giderinden çok
Gelir giderine eşit
Gelir giderinden az

57 (32.0)
194 (23.1)
35 (16.1)

75 (42.1)
460 (54.8)
137 (63.1)

46 (25.8)
186 (22.1)
45 (20.7)

1.262a

.283

Baba Mesleği  
Çalışmıyor
Memur
İşçi
Emekli
Serbest meslek
Diğer 

10 (33.3)
48 (16.2) 
86 (29.3) 
36 (22.0) 
58 (27.6) 
48 (19.9)

17 (56.7)
189 (63.9)
 130 (44.2)
92 (56.1)

 113 (53.8) 131 
(54.4)

3 (10.0)
59 (19.9) 
78 (26.5) 
36 (22.0) 
39 (18.6)
 62 (25.7)

2.081a

.065

Anne Mesleği   
Ev hanımı
Memur
İşçi
Emekli
Serbest meslek
Diğer 

259 (24.4)
8 (10.8)
10 (35.7)
1 (5.0)
3 (23.1)
5 (13.2)

561 (52.8)
55 (74.3)
10 (35.7)
14 (70.0)
9 (69.2)
23 (60.5)

242 (22.8)
11 (14.9)
8 (28.6)
5 (25.0)
1 (7.7)

10 (26.3)

.980a

.428

Okul          
Anadolu Lisesi
Sağlık M. Lisesi
Endüstri M. Lisesi
İmam H. Lisesi
Anadolu Ö. Lisesi
Fen Lisesi
Güzel S. Lisesi

172 (22.2)
48 (39.7)
39 (33.3)
23 (22.3)
3 (5.1)

---
1 (4.0)

415 (53.5)
45 (37.2)
49 (41.9)
58 (56.3)
52 (88.1)
35 (100.0) 
18 (72.0)

188 (24.3)
28 (23.1)
29 (24.8)
22 (21.4)
4 (6.8)

---
6 (24.0)

2.002a

.063

a: One Way Anova
b: Bağımsız Gruplarda t Testi

Öğrencilerin %23.2’si evet, %22.4’ü ise belki 
yanıtlarını vererek hemşirelik mesleğini üni-
versite tercihlerinde yapmayı düşündüklerini 
belirtmiştir. Tercih etme nedenleri arasında 
ise öğrencilerin %48.3’ü iş bulma imkanının 
fazla olması nedenini belirtmişlerdir. Öğ-
rencilerin %33.6’sı da sağlık alanında çalış-

mayı sevmedikleri ve hastalarla uğraşmayı 
istemedikleri için hemşireliği tercih etmeyi 
düşünmediklerini belirtmişlerdir. Öğrencile-
rin %63.3’ünün yakınlarında hemşire olarak 
çalışan birilerinin olduğunu ve bu kişilere ya-
kınlık derecelerinin teyze/ hala ya da amca/
dayı olduğunu (%18.7) belirtmişlerdir. Öğ-
rencilerin hemşirelik mesleğine erkeklerin 
alınması gerektiği yönündeki olumlu görüşe 
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sahip olan öğrenci oranı %67.2 bulunmuştur. 
Bunun nedenini, öğrencilerin %43.4’ü hiç-
bir meslekte cinsiyet ayrımını uygun bulma-
dıkları şeklinde belirtmişlerdir. “Hemşirelik 

mesleğine erkek öğrenci alınmamalı” diyen-
lerin %41.7’ü bunun nedeni olarak kadınların 
bu mesleği erkeklerden daha iyi yapmaları 
olarak ifade etmişlerdir (Tablo 3).

Tablo 3. Öğrencilerin Hemşirelik Mesleği ile İlgili Görüşleri ve Tercih Etme Durumları

Hemşirelik ile İlgili Düşünceler Sayı  % 

Hemşirelik Bölümünü İstiyor mu?                                 
Evet
Hayır 
Kararsız

286 
672 
277 

23.2 
54.4 
22.4

Hemşirelik Bölümünü İsteme Nedenleri*

İş bulma imkânları fazla olduğu için
İnsanları ve onlara yardım etmeyi sevdiğim için
Sağlık alanına ilgi duyduğum için
Üniversiteye giriş puanının bana uygun olacağını düşündüğüm için
Gelir düzeyi yüksek olduğu için
Çoğunlukla bayanların yaptığı bir meslek olduğu için
Üniformasını sevdiğim için
Diğer

272 
262 
215 
138 
114 
69 
60 
33 

48.3 
46.0 
38.1 
24.5 
20.2 
12.2 
10.6    
  5.8

Hemşirelik Bölümünü İstememe Nedenleri**

Sağlık alanında çalışmayı sevmiyor ve hastalarla uğraşmak istemiyor
Toplumda hemşireliğin statüsünün düşük olması
Zor, yorucu ve çalışma saatleri düzensiz bir meslek 
Gelir bakımından tatmin edici bir meslek değil
Diğer

226 
188
178 
135 
176 

33.6 
27.8
26.4 
20.0 
26.1

Yakınınızda Hemşire Olan Var mı?                                  
Evet
Hayır

782 
453 

63.3 
36.7

Hemşire Olan Kişinin Yakınlık Derecesi                   
Teyze/hala-amca/dayı
Arkadaş
Komşu
Kardeş-abla-abi
Yok 

231 
225
191 
135 
453 

18.7
18.2
15.5 
10.9 
36.7
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Hemşireliğe Erkek Öğrenciler Alınmalı mı?                                         
Evet
Hayır
Belki

830 
242 
163 

67.2 
19.6 
13.2

Hemşireliğe Erkek Öğrencilerin Alınmasına yönelik nedenler***                     
Hiçbir meslekte cinsiyet ayrımını uygun değil
Erkek hastalara bakmaları daha kolay olabilir
Güç gerektiren işleri kadınlardan daha kolay yapabilirler
Duygusal durumlara daha dayanıklı olabilirler
Toplumun hemşireliğe ilişkin düşüncelerini olumlu yönde değiştirebilirler
Mesleğin gelişimine olumlu etkileri olabilir
Diğer 

431 
388 
288 
277 
159 
147 
59 

43.4 
39.0 
29.0 
27.8 
16.0 
14.8 
5.9

Hemşireliğe Erkek Öğrencilerin Alınmamasına Yönelik Nedenler
Kadınlar bu mesleği erkeklerden daha iyi yapabilir
Kadınların erkeklere göre daha duygusal ve şefkatli olması
Toplumda sadece kadınların bu mesleği yaptığını görüyor olmak
Kadınların ellerinden hemşirelik mesleğini alabilirler
Diğer

101 
88 
67 
21 
24 

41.7 
36.0 
27.6 
8.6 
9.0

*Birden fazla yanıt verilmiştir. Yüzdeler n=563 üze-

rinden alınmıştır.

**Birden fazla yanıt verilmiştir. Yüzdeler n=672 üze-

rinden alınmıştır.

***Birden fazla yanıt verilmiştir. Yüzdeler n=993 

üzerinden alınmıştır.

****Birden fazla yanıt verilmiştir. Yüzdeler n=242 

üzerinden alınmıştır.

TARTIŞMA

Araştırmada en fazla Anadolu Liselerinde öğ-
renim gören öğrenciler bulunmaktadır. Bunun 
nedeni şu şekilde açıklanabilir; Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 2010 yılında bir genelge 
yayınlamıştır. Bu genelgede yer alan kade-
meli olarak başlatılan genel liselerin Anadolu 
Liselerine dönüştürülmesi süreci Mayıs 

2013 itibari ile tamamlanmıştır (MEB,2010). 
Dolayısıyla araştırma verilerinin toplandığı 
tarihlere de rastgelen bu durumdan sonra mes-
lek liselerinin dışındaki tüm liseler Anadolu 
Lisesi olarak adlandırılmaya başlanmıştır.

Bu çalışmadaki öğrenciler Şimşek’in (2012) 
çalışmasında olduğu gibi ilk sırada öğret-
menlik mesleğini tercih etmek istediklerini 
belirtmiştir (Şimşek, 2012:101). Öğretmenlik 
mesleği kuşkusuz temel ve kapsayıcı özelliği 
olan bir meslektir. Öğretmenler, her meslek 
grubundan insanın yetiştirilmesinde rol al-
dığı gibi bir ülkenin kalkınması, toplumdaki 
huzur ve sosyal barışın sağlanması, bireylerin 
sosyalleşmesi, toplumsal hayata hazırlanma-
sı, toplumun kültür ve değerlerinin genç ku-
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şaklara kazandırılması ve nitelikli insan gü-
cünün yetiştirilmesini sağlamada da etkindir 
(Çelikten vd.,2005:208). Çalışmada cinsiyet 
ile hemşirelik mesleğini seçme arasında an-
lamlı düzeyde farklılık çıktığı ve Şimşek’in 
(2012), Koç ve Sağlam’ın (2009) çalışma 
bulgularına benzer nitelikte kız öğrencilerin 
erkeklere göre hemşirelik mesleğini daha çok 
seçmeyi istedikleri belirlenmiştir (Şimşek, 
2012:101; Koç ve Sağlam, 2009:7). Bu konu-
da Aytekin’in (2005) “meslek seçimini etki-
leyen sosyo-kültürel ve ekonomik faktörler” 
isimli araştırmasında toplumsal yargıların her 
iki cinsin mesleki tercihlerini etkileyebilece-
ğini ifade etmektedir (Aytekin, 2005:185). 
Ayrıca Kalkım ve arkadaşlarının (2015) yap-
mış oldukları çalışmada da hemşirelik eğitimi 
alan kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre 
mesleği daha fazla sevdikleri bildirilmiştir 
(Kalkım vd., 2015:48).

Araştırmadaki en küçük yaş grubundakilerin 
(14-15 yaş) ve parçalanmış ailede yaşayan öğ-
rencilerin diğerlerine göre hemşireliği tercih 
etme konusundaki istekleri daha yüksektir. 
Genel olarak hemşireliğin odağında bütüncül 
sağlık kavramına dayanan hümanistik yar-
dım etme anlayışı yer alır (Rutty, 1998:243). 
Bu doğrultuda sözü edilen öğrencilerin diğer 
öğrencilere göre yardımseverlik duygularının 
daha yüksek olduğu düşünebilir. Çalışmadaki 
babaları çalışmayan ve dört ve üzeri kardeşe 
sahip olan öğrencilerin diğerlerine göre daha 

fazla hemşireliği tercih etmeyi düşündükleri-
ne yönelik bulgular Eskimez ve arkadaşlarının 
(2008) yaptığı çalışmanın bulguları ile benzer 
niteliktedir (Eskimez vd., 2008:65). 

Bu çalışmada ailesinin gelir düzeyi yüksek 
olan öğrenciler diğer öğrencilere göre hem-
şireliği daha çok tercih etmek istedikleri-
ni belirtmişlerdir. Bu bulgu, Koç ve Sağlam 
(2009), Eskimez ve arkadaşlarının (2008) ça-
lışmalarının konu ile ilgili bulgularının tam 
tersi şeklindedir (Eskimez vd., 2008:64; Koç 
ve Sağlam, 2009:5). Bu farklılık yapılan ya-
yınların farklı yıllarda ve farklı illerde yapıl-
mış olmasından kaynaklanabilir.

Anne mesleği ile aile yapısının meslek seçimi-
ne dair anlamlı fark yaratmadığı bu çalışmada 
belirlendiği gibi Eskimez ve arkadaşlarının 
(2008) çalışmasında da yer almıştır (Eskimez 
vd., 2008:63). 

Çalışmada Sağlık Meslek Lisesi mezunlarının 
en fazla hemşireliği tercih eden lise öğrenci-
leri olması sağlık meslek lisesi öğrencilerinin 
lisedeki aldıkları eğitimi üniversite düzeyinde 
de devam ettirme isteklerinin olabileceğini 
düşündürmektedir. Ayrıca bu araştırmada Fen 
Lisesi öğrencilerinin tamamı hemşirelik bölü-
münü tercih etmek istemediklerini belirtmiş-
lerdir. Bunun nedeni, bu lisede okuyan öğren-
cilerin hemşirelikten daha yüksek puana sahip 
olan alanları tercih etmeyi düşündüklerinden 
kaynaklanıyor olabilir.
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Öğrencilerin %23.2’si hemşirelik mes-leğini 
üniversitede tercih etmeyi düşün-düklerini 
belirtmişlerdir. Sözü edilen çalışma bulgusu 
ile benzer nitelikte Ünal ve arkadaşlarının 
(2008) çalış-masında da öğrencilerin %45.8’i 
hemşi-relik mesleğini ilk beş sırada tercih 
ettikleri saptanmıştır. Buna rağmen Koç ve 
Sağlam’ın (2009) çalışmasında öğ-rencilerin 
%20.2’si, Eskimez ve arka-daşlarının (2008) 
çalışmasında da öğ-rencilerin %28.8’inin 
hemşireliği tercih etmeyi düşündüğü bu-
lunmuştur (Eskimez vd., 2008:64; Koç ve 
Sağlam, 2009:5). Aynı şekilde Kandari ve 
Lew’in (2005) lise öğrencileri ile yap-tıkları 
çalışmada öğrencilerin %81’i hemşireliği 
gelecekte bir meslek olarak seçmeyecek-
lerini ifade etmişlerdir (Kandari and Lew, 
2005:538).Bu sonuçlar hemşireliğin, meslek 
seçim aşamasında olan öğrenciler için ideal 
meslek olarak ilk sıralarda yer almadığını 
düşündürmektedir.Konu ile ilgili bulgunun 
sözü edilen üç çalışmada daha düşük çıkma-
sının nedeni, kültürel ve çalışmaların yapıl-
dığı yılların fark-lılıklarından kaynaklanıyor 
olabilir. Bozkır ve arkadaşlarının (2008) ça-
lış-masında genel lisede okuyan erkek öğ-
rencilerin büyük çoğunluğunun hem-şirelik 
hakkındaki düşüncelerinin olum-lu olduğunu 
ancak öğrencilerin hemşire olarak çalışmak 
istemediklerini ifade ettikleri belirlenmiştir. 
Bulgunun düşük çıktığı çalışmalardaki öğ-
renciler de belki Bozkır ve arkadaşlarının 

(2008) çalışmasında olduğu gibi hemşirelik 
hakkında olumlu düşünmesine rağmen bu 
mesleği yapmak istemiyor olabilir (Bozkır 
vd., 2008:58). Ayrıca bu çalışmadaki öğren-
cilerin %63.3’ünün hemşire yakınlarının ol-
ması da öğren-cilerin hemşireliği tercih etme-
yi isteme düzeyini olumlu şekilde etkilemiş 
ola-bilir. Çünkü bu durumun meslek seçimi 
için olumlu etki yarattığını ortaya koyan 
benzer bir çalışma bulunmaktadır (Şirin vd., 
2008:73). Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda 
öğrencilere hemşireliği ne-den tercih etmeyi 
isteyip istemedikleri sorulmuştur. Bu soruya 
verilen yanıtlar değerlendirildiğinde; farklı-
lıklar olduğu göze çarpmaktadır. Bu çalışma-
da tercih etme nedeni olarak en önde iş bulma 
imkânının fazla olması nedeni gelmek-tedir. 
Buna rağmen Beck’in (2000) hemşireler-
le yaptığı çalışmada bu çalış-manın aksine 
kolay iş imkanı bularak maddi kazanç sağ-
laması meslek seçimi kriterleri arasında sa-
yılmamıştır (Beck, 2000: 321). Aynı şekilde, 
Boughn ve Lentini’nin (1999) çalışmasında 
da hemşireliğin tercih edilmesinde “başka-
sına bakım verme, yardım etme, insan-lar-
la birlikte olmanın” para kazanmadan daha 
öncelikli olduğu saptanmıştır (Boughn and 
Lentini, 1999:158). Yapılan farklı çalışma-
larda öğrenciler sınav puanı nedeniyle açıkta 
kalmaya-caklarını düşünme ve ailelerin isteği 
(Ünal vd., 2008:183), insanlara yardım etme-
yi sevme nedenleri ile hemşirelik mesleğini 
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tercih etmeyi düşündüklerini (Eskimez vd., 
2008:65) (Koç ve Sağlam, 2009:6) belirle-
mişlerdir.

Bu çalışmada hemşireliği tercih etmeme ne-
denlerinin başında sağlık alanında çalışmayı 
sevmeme ve hastalarla uğraşmayı istememe 
nedeni gelmektedir. Bu bulgu ile benzer ni-
telikte Eskimez ve arkadaşlarının (2008) ça-
lışmasında da öğrencilerin %33.6’sı hastane 
ortamında çalışmayı sevmeme ve hastalara 
bakım vermeye istekli olmama nedeni ile 
hemşireliği tercih etmek istemediklerini be-
lirtmişlerdir (Eskimez vd., 2008:65). 

Öğrenciler mesleğe erkeklerin alınması ko-
nusunda pozitif bir yaklaşım sergilemekte 
ve bunun nedeni olarak toplumun hemşirelik 
mesleğine ilişkin düşüncelerini olumlu yönde 
değiştirebileceğini belirtmişlerdir. Eskimez 
ve arkadaşlarının (2008) çalışmasında da bu 
araştırmadakine paralel olarak erkeklerin 
mesleğe alınması gerektiği sonucuna ulaşıl-
mıştır (Eskimez vd., 2008:64). İki çalışmada 
da meslek seçiminde cinsiyet ayrımının ol-
maması gerektiği sonucunun çıkması dikkat 
çekici bir noktadır. “Hemşirelik mesleğine 
erkek öğrenci alınmamalı” diyenlerin çoğu 
bunun nedeni olarak kadınların bu mesleği er-
keklerden daha iyi yapabileceğini düşündük-
lerini belirtmişlerdir. Hemşireliğin sosyolojik 
özelliklerinin en başında cinsiyet faktörü ge-
lir. Kadınların çoğunlukta olduğu bir meslek 

olan hemşirelik mesleği toplumun cinsiyetle 
ilgili kalıplaşmış yargılarından etkilenmiştir. 
Bugün erkek hemşireler varsa da sayıları çok 
az olduğundan, hemşirelik tamamen kadın-
lara özgü bir görev olarak algılanmaktadır. 
Araştırma bulgularımıza göre öğrencilerin 
hemşireliği kadınlara özgü bir meslek olarak 
tanımlamaları öğrencilerin toplumda çoğun-
lukla hemşire olarak kadınların çalıştığını 
görmelerine de bağlanabilir (Koç ve Sağlam, 
2009:7).

SONUÇ ve ÖNERİLER

Sonuç olarak, lise öğrencilerinin hemşireliği 
tercih etmeyi isteme düzeyleri daha önce aynı 
konuda yapılan çalışma sonuçlarına göre daha 
yüksek bulunmuştur. Hemşirelik mesleğinin 
tercih edilmesinde iş bulma imkânının fazla 
olması nedeni başta olsa da bu durum, meslek 
adına sevindiricidir. Ülkemizde öğrencilerin 
bir dizi sınavlarla mutlaka bir üniversiteye 
yerleşmeleri gerektiği inancıyla yaptıkları 
tercih listelerinde kuşkusuz ki meslek hak-
kında bilgi edinmeleri ve istedikleri bölüm-
lere yerleşmeleri meslekte mutlu olmanın 
anahtarını oluşturacaktır. Buna karşılık kolay 
atanabilme imkânı sunması, hemşirelik mes-
leğine çokça kişinin başvurmasını sağlamak-
tadır. Ancak temel hedefi insana bakım olan 
hemşirelik mesleğinin sadece bu nedenlerle 
seçilmesi meslek statüsünün yükseltilmesin-
de ve bakım grubundaki kişilerin aldıkları 
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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 ABSTRACT

Definition and Importance: Profession,in addition to earningthe living, is the behaviors and 
attitudes that are displayed by the people who are equipped with particular skills and knowledge 
(Unlu et al, 2008). The choice of profession is a serious decision which affects people’s entire 
lives. Nursing is a profession which directly deals with people, in which theory and practice are 
used together. It is quite difficult and significant to make such a decision at the age of 14-15. 
Having to choose a profession with certain examinations rather than interests and desires in this 
period is another difficulty. Therefore, how students choose their jobsand the factors affecting 
their thoughts should be analyzed. Aim: This descriptive study is conductedto explore the 11th 
grade high school students’ opinions of choosing an occupation.  Method: All the high schools 
in a city centre compose the population of the study. It has been planned to include the whole 
population in the study. It is found out that 1453 students are studying in all high schools but 
because of the reasons that some students are absent from school (91), some students do not 
want to participate in the study (23) and some of them provide incomplete data (104) the study 
is completed with 1235 students. Before starting to research, the written permission is received 
from provincial directorate for national education. Then, talking to each headmaster one by one 
the study is explained and appropriate lessons are selected to collect data. By getting support 
from the teacher of the lesson we have been allowed to be in the classes for about half an hour. 
Besides, the data are collected by taking the voluntary participation of the students into consid-
eration. The study data are generated according to the related literature by the researchers and 
it includes 17 questions. The data are evaluated in the computer programme and interpreted 
with the number, percentage, mean, standard deviation, independent samples t-test and one way 
ANOVA analysis. Findings: In the research results it is found out that 89.6% of the students are 
between the age 16-17 and 52% of them are women.Considering high schools, it is found out 
that 62.8% of the students mostly study in the Anatolian high schools. When the students are 
asked about their choice of profession teaching, engineering, law, nursing/ midwifery and med-
icine take place in the first five. Between the students’ socio-demographic features and their 
choice of nursing profession only gender creates a significant difference (p<0.05). While 30.1% 
of the female students state that they want to choose nursing profession 23% of them state that 
they may choose nursing profession. On the other hand, 62.7% of the male students state that 
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uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
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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 

they do not think of choosing nursing profession. Among the students wanting to choose the 
nursing profession, 39.7% of the graduates of medical vocational high school state that they 
want to study nursing in the university as well. None of the students studying in the science 
high school state that they want to choose nursing profession. The students saying they could 
choose nursing (48.3%) state that they think so mostly because of the ease of finding employ-
ment. The students saying they will not want to choose nursing as the profession state that the 
reasons for this are dislike of hospital environment and the difficulties of dealing with patients. 
When the students’ thoughts about gender perception for choosing nursing known as a female 
profession are analyzed, it is found out that 80.4% of them want men to be in the profession. 
As for the reason they defend the necessity that there should not be any gender discrimination 
for the professions. Results and Conclusion: According to the results of the study, nursing is 
seen as a profession that can take place among the first five for the choice of profession. While 
this situation is pleasing it is also thought-provoking that the reason for the choice is defined 
as the opportunity for the ease of finding employment rather than loving the profession. This 
result brings to mind that the profession is not presented well. Thus, the wish of medical vo-
cational high school students to study in the same department in the university arises from the 
thought of continuing the profession rather than the ease of finding employment. Among the 
high schools all the science high school students state that they will not choose nursing. This 
can be associated with the students’ wish that their mainly numerical field course content will 
continue in the university as well. Therefore, all the students, interested in social or natural and 
applied sciences,should be trained about the importance of dealing with people and their health 
problems to make them choose this profession.The students’ not seeing nursing only as a fe-
male profession shows that the young are against the discrimination on this topic and think that 
professions should be practised equally. This situation shows that men can decide easily when 
they choose this profession in the eyes of the society. All in all, when mentoring the students 
about the choice of profession it will be beneficial to inform them about the topics such as cir-
cumstances, necessities, aims, working conditions, difficulties/facilities of the profession along 
with the opportunities of finding employment.
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INVESTIGATION OF THE OPINIONS OF NURSES CONCERNING THE 
TRANSCULTURAL NURSING CARE 
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Öz: Amaç: Bu çalışma hemşirelerin kültürlerarası hemşirelik 
bakımına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapıldı. Yön-
tem: Tanımlayıcı olarak yapılan çalışma 01 Şubat-15 Mart 
2015 tarihleri arasında bir Kamu Hastanesi’nde çalışan hem-
şireler (n=135) üzerinde yürütüldü. Araştırmada örnekleme 
yöntemi kullanılmayıp, evrenin tümü örneklem olarak alındı 
ve araştırmaya katılmayı kabul eden 119 hemşire ile çalışma 
tamamlandı. Araştırma verileri hemşirelerin tanıtıcı özellik-
lerini içeren “Bilgi Formu” ve “Hemşirelerin Kültürlerarası 
Hemşirelik Bakımına İlişkin Görüş Formu”  kullanılarak, yüz 
yüze görüşme tekniği ile toplandı. Verilerin değerlendirilme-
sinde tanımlayıcı istatistikler, varyans analizi ve korelasyon 
testi kullanıldı. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hem-
şirelerin yaş ortalaması 37.36±6.80 olup, %91.6’sı kadın ve 
%42.9’u ön lisans mezunudur. Hemşirelerin % 57.1’i Türkiye 
dışından gelen bir hastaya bakım verdiğini ve bakım veren 
hemşirelerin %97.1’i farklı kültürden hastaya bakım verirken 
iletişim zorluğu yaşadıklarını belirtmiştir. Hemşirelerin “Kül-
türlerarası Hemşirelik Bakımına İlişkin Görüş Formu”ndaki 
ifadelerden en yüksek puanı 4.22 ile “Farklı toplumlarda has-
talık ve sağlığa ilişkin inanç ve tutumlar farklılık gösterebilir” 
ifadesinden aldığı,  en düşük puanı ise 2.15 ile “Ensest ilişki 
içinde olan bir baba ile iletişimimde objektif olabilirim” ifade-
sinden aldığı bulunmuştur. Sonuç: Farklı toplumlarda hastalık 
ve sağlığa ilişkin inanç ve tutumların farklılık gösterebildiğine 
ilişkin ifadeye hemşirelerin yüksek oranda katılım gösterdik-
leri ve farklı kültürdeki hastalara bakım verirken iletişim zor-
luğu yaşadıkları sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Kültür, Kültürlerarası Hemşire-
lik, Kültürel Bakım

Abstract: Aim: This study was performed in order to in-
vestigate the opinions of nurses concerning the transcultural 
nursing care. Method: The descriptive study was conducted 
with nurses (n=135) who were working in a public hospital 
between February 1 and March 15, 2015. The entire universe 
was accepted as a study group and 119 volunteer nurses were 
included in the study. “Information Form” and “Form of Opi-
nions of Nurses Regarding the Transcultural Nursing Care” 
were used and data were collected via face to face interview 
technique. Descriptive statistics, analyses of variance and cor-
relation tests were used in order to analyze the data. Results: 
The mean age of nurses was 37.36±6.80. Of the nurses in this 
study, %91.6 were women, and %42.9 had an associate deg-
ree. More than half of the nurses (%57.1) were giving health 
care to a patient who came from abroad and %97.1 of these 
nurses stated that they had communicational difficulties due to 
cultural differences. %58.8 of the nurses defined the ‘transcul-
tural nursing’ as ‘giving a health care to patients from different 
cultures’. Nurses had the highest score of 4.22 with the sta-
tement of ‘Beliefs and attitudes related to health and disease 
may vary in different societies’ which was one of the items of 
the “Form of Opinions of Nurses Regarding the Transcultural 
Nursing Care”.  On the other hand, they had the lowest score 
of 2.15 with one of the statements of the form as ‘I can be ob-
jective when I communicate with a father who is in an incest 
relationship’. Conclusion: It was detected that the item that 
beliefs and attitudes related to health and disease may vary in 
different societies received a high level of confirmation by the 
nurses. Also, they have difficulties when they provide health 
care to patients from different cultures and they should have 
foreign language education.

Key Words: Nurse, Culture, Transcultural Nursing, Cultural 
Care
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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

Dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde kü-
reselleşme ile birlikte savaşlar, etnik çatışma-
lar, baskılayıcı rejimler, çevresel ve ekono-
mik krizler nedeniyle pek çok insanın, ülkesi 
içinde ya da başka ülkelere göçmen sığınmacı 
olarak göç etmesine neden olmaktadır. Bu-
nun sonucunda dünyada farklı kültürler ve 
alt kültürlerden bireylerin, ailelerin ve grup-
ların oluşturduğu çok kültürlü nüfus yapıla-
rı ortaya çıkmaktadır (Allen, 2010:314,315; 
Domenig, 2004:213,215; Johnstone and Ka-
nitsaki, 2008:110; Narayanasamy and Whi-
te, 2005:102). Bu nedenle günümüzde sağlık 
politikaları, öncelikli olarak başta etnik özel-
likler olmak üzere sağlıkta eşitsizliklerin ve 
ayrımcılığın önlenmesine odaklanmaktadır. 
Toplumların, kültürel açıdan farklı grupların 
gereksinimlerine yanıt verecek sağlık bakımı-
nı düzenleyebilmeleri için, tüm sağlık ekibi 
üyelerinin gerekli bilgi ve beceriler kazandı-
rılarak eğitilmeleri gerekmektedir (Papado-
pulos, 2003:5,7; Serrant-Green, 2001:671). 
Sağlık ekibi içerisinde önemli bir rol oyna-
yan hemşirelik mesleği, kültürel bir olgudur. 
Hastanın kültürel değerleri, inançları ve uy-
gulamaları bütüncül hemşirelik bakımının 
önemli bir parçasıdır (Gustafson, 2005:2,3; 
Jeffreys, 2000:127; Maier-Lorentz, 2008:38). 
Hemşireler çok kültürlü toplumlarda kültürel 
içerikli bakımı sağlayan yeni yollar araştır-
malı, kültürün sağlık-hastalık tanımlarını na-

sıl etkilediğini anlamalı ve farklı kültürdeki 
bireylere yönelik verilen bakım arasında bir 
köprü görevi oluşturmalıdırlar (Maier-Lo-
rentz, 2008:38; Narayanasamy and White, 
2005:102,109; Tortumluoğlu vd., 2004:4,5).

Kültürlerarası hemşirelik, birey, aile ve grup-
ların kültürel gereksinimlerini karşılama-
da etkili bir hemşirelik bakımı sunulmasını 
sağlamaktadır (Leininger and McFarland, 
2002:5,10). Hemşirelik mesleğinde farklı kül-
türdeki bireylere bakım verme gereksinimin-
den ortaya çıkan “Transkültürel Hemşirelik” 
kavramı, ilk kez Madeleine Leininger tarafın-
dan 1979 yıllarında kullanılmıştır (Kanitsaki, 
2003:v; Leininger, 2002:189,192; Leininger 
and McFarland, 2002:23). Transkültürel hem-
şireliğin öncü modelisti olan Leininger’ın 
yanı sıra birçok hemşire kültürel bakım ala-
nında çalışmıştır. Giger ve Davidhazar, kültü-
rel olarak yetkin bakımı sağlamak için sağlık 
ve hastalıkla ilgili çeşitli değişkenleri değer-
lendirmek ve hemşireliğe pratik bir tanılama 
aracı kazandırmak amacıyla “Kültürlerarası 
Tanılama Modelini” geliştirmişlerdir (Giger 
and Davidhizar, 2002:185,188). Campinha-
Bacote ise kültürel yeterlilik modelini açıkla-
mıştır (Campinha-Bacote, 2002:181,184).

Kültürel yeterliliği olan hemşireler, kültürel 
deneyimler ve kendi kişilikleri ile temas ha-
linde olup, hemşirelik bakımına sosyo-kül-
türel bilgiyi katar ve bireyselleşmiş bir hasta 
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uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
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the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

bakımı sağlarlar (Domenig, 2004:213,216; 
Serrant-Green, 2001:670,676). Kültürel 
farklılıkları bilen ve bu farklılıkların bireyin 
sağlığı üzerine olan etkisinin farkında olan 
hemşireler, hastalarla daha doğru bir iletişim 
kurarak terapötik ortamı güçlendirirler (Tor-
tumluoğlu vd., 2004:1,5).

Kültürel çeşitliliğin arttığı dünyada kültür-
lerarası hemşireliğe verilen önem giderek 
artmaktadır. Kültürel farklılıklar etnik grup-
lar arasında olabileceği gibi herhangi bir et-
nik grup içerisinde de görülebilir (Kılıç vd., 
2014:311).  Ülkemizde de aynı ya da farklı 
bölgelerde yaşayan bireylerde kültürel fark-
lılıkların olabileceği ifade edilmiştir (Ayaz 
vd., 2010:450). Literatür incelendiğinde ül-
kemizde kültürlerarası hemşirelik bakımını 
inceleyen çalışmaların sınırlı olduğu ve bazı 
çalışmaların hemşirelik ve ebelik öğrencile-
rinin hasta bakımına ilişkin görüşlerini in-
celediği görülmektedir (Ayaz vd., 2010:450; 
Tanrıverdi vd., 2010:117; Tortumluoğlu vd., 
2006:169).  Yalnızca bir çalışmada iki fark-
lı hastanede çalışan hemşirelerin hasta ba-
kımında karşılaştıkları kültürel problemlere 
ilişkin görüşleri karşılaştırılmıştır (Kılıç vd., 
2014:310). Hemşirelerin farklı kültürlere 
sahip hastalara uygun bütüncül bakımı ve-
rebilmesi ve kültürlerarası yaklaşımın nasıl 
olduğunun bilinmesi, bu durumlar ile kar-
şılaşıldığında nasıl davranılacağı konusun-
da yol gösterici olması nedeniyle önemlilik 

göstermektedir. Bu bilgiler ışığında çalışma 
hemşirelerin kültürlerarası hemşirelik bakı-
mına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Tanımlayıcı olarak yapılan araştırma 01 Şu-
bat-15 Mart 2015 tarihleri arasında bir Kamu 
Hastanesi’nde çalışan hemşireler üzerinde 
yürütüldü. Araştırmanın evrenini hastanede 
çalışan toplam 135 hemşire oluşturdu. Araş-
tırmada herhangi bir örnekleme yöntemine 
gidilmeyip evrenin tümü örneklem olarak 
alınmış ve araştırmaya katılmayı kabul eden 
119 hemşire ile çalışma tamamlandı.

Araştırmanın verileri hemşirelerin tanıtıcı 
özelliklerini içeren “Bilgi Formu” ve “Hem-
şirelerin Kültürlerarası Bakıma İlişkin Görüş 
Formu”  kullanılarak yüz yüze görüşme tek-
niği ile toplandı.

Veri Toplama Araçları

Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından lite-
ratür doğrultusunda hazırlanan form, hem-
şirelerin tanıtıcı özellikleri ile transkültürel 
hemşireliğe ait düşüncelerini belirlemek 
amacıyla kullanıldı. Formda hemşirelerin 
tanıtıcı özelliklerini belirleyen (6 soru) ve 
transkültürel hemşireliğe ait bilgilerini belir-
leyen (5 soru) olmak üzere toplam 11 sorudan 
oluşmaktadır.
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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 

Hemşirelerin Kültürlerarası Bakıma İliş-
kin Görüş Formu: Akar tarafından gelişti-
rilen (2010) form hemşirelerin kültürlerarası 
hemşirelik bakımına ilişkin görüşlerini belir-
lemek amacıyla kullanıldı (Akar, 2010:63). 
Formdaki her bir ifade “Tümüyle Katılıyo-
rum”,  “Katılıyorum”,  “Kısmen Katılıyo-
rum”, “Katılmıyorum,” “Hiç Katılmıyorum’” 
şeklinde 5’li likert tiptedir. Bu form 38 ifade-
den oluşmaktadır. Formun değerlendirilme-
sinde; Tümüyle Katılıyorum (5) puan, Katı-
lıyorum  (4) puan, Kısmen Katılıyorum  (3) 
puan, Katılmıyorum  (2) puan,  Hiç Katılmı-
yorum  (1) puan verilerek, negatif ifadelere 
(17., 24. ve 25.) ise tersi puan verilerek dön-
dürülmüştür. Çalışmanın cronbach alphası 
0.82 bulunmuştur.

Araştırmanın bağımlı değişkeni hemşirelerin 
kültürlerarası hemşirelik bakımına ilişkin gö-
rüşleri, bağımsız değişkeni ise hemşirelerin 
tanıtıcı özellikleridir.  

Etik uygunluk açısından, araştırmanın uygu-
landığı hastanenin bağlı olduğu Kamu Has-
taneler Birliği Genel Sekreterliği’nden araş-
tırma izin komisyon kararı (tarih:22.12.2014, 
sayı: 2662-15425) alındı. Ayrıca “Hemşi-
relerin Kültürlerarası Bakıma İlişkin Görüş 
Formu”nu geliştiren araştırmacıdan yazılı 
izin ve araştırmaya katılan hemşirelerden sö-
zel onamları alındı.

Araştırmadan elde edilen sonuçlar bu örnek-
lem grubundaki hemşirelere genellenebilir. 

Veriler SPSS 16.0 istatistik paket programı 
kullanılarak değerlendirildi. Verilerin de-
ğerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler, 
varyans analizi ve korelasyon testi kullanıl-
dı. Araştırmada önemlilik düzeyi 0.05 olarak 
alındı.

BULGULAR

Araştırma kapsamındaki hemşirelerin yaş 
ortalaması 37.36±6.80 olup, %91.6’sı kadın, 
%85.7’si evli ve %41.2’si lisans mezunudur. 
Araştırmadaki hemşirelerin meslekte çalışma 
yıl ortalaması 17.55±7.46’dır (Tablo 1). 

Araştırma kapsamındaki hemşirelerin 
%43.4’ü transkültürel kelimesini “farklı kül-
türlerin bir araya gelmesi”, %80.5’i Trans-
kültürel hemşireliği “farklı kültürdeki hasta-
lara bakım verme” olarak tanımladığını ve 
%59.7’si Transkültürel hemşireliğe ait bilgi-
sinin olmadığını ifade etmiştir. Hemşirelerin 
%57.1’i Türkiye dışından hastaya bakım ver-
diğini ve bakım veren hemşirelerin %97.1’i 
bakım sırasında iletişim sorunu yaşadığını 
belirtmiştir (Tablo 2).

Araştırmadaki hemşireler, kültürlerarası hem-
şirelik bakımına ilişkin görüş formu ifadele-
rinden en yüksek puanı “farklı toplumlarda 
hastalık ve sağlığa ilişkin inanç ve tutumlar 
farklılık gösterebilir” ifadesinden almışlardır 
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Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
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ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

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

(Tablo 3). Hemşireler kültürlerarası hemşire-
lik bakımına ilişkin görüş formu ifadelerin-
den en düşük puanı “ensest ilişki içinde olan 

bir baba ile iletişimimde objektif olabilirim” 
ifadesinden almışlardır (Tablo 3). 

Tablo 1. Hemşirelerin Tanıtıcı Özelliklerinin Dağılımı

Tanıtıcı Özellikler N %

Yaş ortalaması 37.36±6.80 (min;20- max;52)

Meslekte çalışma yıl ortalaması 17.55±7.46 (min;1- max;32)

Cinsiyet
Kadın
Erkek

109
10

91.6
8.4

Medeni durum
Evli
Bekar

102
17

85.7
14.3

Eğitim durumu
Sağlık Meslek Lisesi
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü

13
51
49
6

10.9
42.9
41.2
5.0

En uzun süre yaşanılan yer
Köy
İlçe
Şehir

8
9

102

6.7
7.6
85.7
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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 

Tablo 2. Hemşirelerin Transkültürel Hemşireliğe İlişkin Bilgilerinin ve  
Bakım Deneyimlerinin Dağılımı

Transkültürel Hemşireliğe İlişkin Bilgiler N %

Transkültürel kelimesinin tanımı 
Fikri yok
Kültür transferi
Farklı kültürlerin bir araya gelmesi
Kültürlerarası değişim

20
37
43
19

16.8
31.1
36.1
16.0

Transkültürel hemşireliğin tanımı 
Fikri yok
Farklı kültürdeki hastalara bakım verme
Farklı kültürden hastalara aynı bakımın verilmesi
Hemşirelik mesleğinin evrensel olmasının bir diğer adı

32
70
9
8

26.9
58.8
7.6
6.7

Transkültürel hemşireliğe ilişkin bilgi kaynağı 
Hiç bilgi almadı
Arkadaşları
Eğitim sırasında alınan dersler
Hizmetçi eğitim programları
İnternet-kitap-dergiler

71
8
16
4
20

59.7
6.7
13.4
3.4
16.8

Türkiye dışından gelen hastaya bakım verme durumu 
Veren
Vermeyen

68
51

57.1
42.9

Türkiye dışından hastaya bakım veren hemşirelerin yaşadığı sorunlar 
(n=68)
İletişim zorluğu
AIDS paniği
Türkiye’deki sağlık sistemini beğenmemeleri nedeniyle problem yaşama

66
1
1

97.1
1.5
1.5

Hemşirelerin eğitim düzeyleri ile bakım ka-
rarlarının kültürden etkilendiğini düşünme 
durumları puan ortalamaları arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı bir fark olduğu,  hemşi-
relerin eğitim düzeyi arttıkça bakım kararları-
nın kültürden etkilendiğini düşünme durum-
larının arttığı bulunmuştur (p<.05) (Tablo 4). 
Hemşirelerin yaş ortalaması ile sağlık hizmet-
lerinin kültüre uygun bir şekilde sunulması 

gerektiğini düşünme durumları arasında ista-
tistiksel olarak negatif yönde önemli bir ilişki 
olduğu,  hemşirelerin yaş ortalaması arttıkça 
sağlık hizmetlerinin kültüre uygun bir şekilde 
sunulması gerektiğini düşünme durumlarının 
azaldığı belirlenmiştir (p<.01).

Hemşirelerin meslekte çalışma yılı ile sağlık 
hizmetlerinin kültüre uygun bir şekilde sunul-
ması gerektiğini düşünme durumları arasında 
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the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

istatistiksel olarak negatif yönde önemli bir 
ilişki olduğu, hemşirelerin meslekte çalış-
ma yılı arttıkça sağlık hizmetlerinin kültüre 

uygun bir şekilde sunulması gerektiğini dü-
şünme durumlarının azaldığı tespit edilmiştir 
(p<.01) (Tablo 5). 

Tablo 3. Hemşirelerin Kültürlerarası Hemşirelik Bakımına İlişkin Görüşlerinin Puan 
Ortalamaları Dağılımı

Görüş formundan alınan en yüksek puan ortalamaları X SS

1. Farklı toplumlarda hastalık ve sağlığa ilişkin inanç ve tutumlar farklılık gösterebilir 4.22 0.70

2. Kendi kültürel geçmişimin farkındayım 4.16 0.61

3. Hastanın değer yargıları benimkilerden çok farklı olsa bile, uygun bakım yöntemini 
seçmeye çalışırım 

4.11 0.67

4. Farklı kültürden psikiyatrik bir hastaya bakım vermek ek sabır gerektirir 3.89 0.92

5. Farklı kültürden hastaya bakım verirken, hemşire kendi önyargılarının farkında 
olmalıdır.

3.85 0.81

Görüş formundan alınan en düşük puan ortalamaları X SS

1. Ensest ilişki içinde olan bir baba ile iletişimimde objektif olabilirim 2.15 1.03

2. Transseksüel bir erkekle cinsellik üzerine konuşabilirim 2.32 1.03

3. Madde bağımlısı ve sürekli eşini döven bir erkek hastaya gerekli bakımı önyargısız 
verebilirim

2.58 1.06

4. Töre cinayeti işlemiş psikiyatrik bir hasta ile empati yapabilirim 2.65 1.04

5. Homoseksüel bir kadınla cinsellik üzerine konuşabilirim 2.66 1.13

Tablo 4. Hemşirelerin Eğitim Düzeylerine Göre Bakım Kararlarının Kültürden Etkilen-
diğini Düşünme Durumlarının Karşılaştırılması

X SS F p

Bakım Kararlarının 
Kültürden 
Etkilendiğini 
Düşünme Durumu

SML 2.46 0.97

2.905 .038

Ön lisans 2.88 0.93

Lisans 3.06 0.83

Master/doktora 3.67 1.03
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Tablo 5. Hemşirelerin Yaşı ve Meslekte Çalışma Yılı ile Sağlık Hizmetlerinin Kültüre Uy-
gun Sunulmasını Düşünme Durumları Arasındaki İlişki

Yaş
Meslekte 

çalışma yılı

Sağlık hizmetlerinin kültüre 
uygun sunulmasını düşünme 

durumu

Yaş r 1 .941 -.326

p - .000 .000

Meslekte çalışma yılı r .941 1 -.316

p .000 - .000

Sağlık hizmetlerinin 
kültüre uygun sunulmasını 
düşünme durumu

r -.326 -.316 1

p .000 .000 -

TARTIŞMA

Toplumların giderek çok kültürlü yapıya 
dönüşmesi ve kültüre özgü yeterli bakımın 
verilmesi gerekliliği hemşirelik mesleği-
ni önemli ölçüde etkilemiştir. Küreselleşen 
Dünya’da hemşirelik mesleği, tüm topluma 
ve etnik gruplara birey merkezli bakım ver-
menin gerekliliğini ve sorumluluğunu be-
nimsemiştir (Bayık, 2008:92,95; Tanrıverdi, 
2014:165,168). Hastanın kültürel değerleri, 
inançları ve uygulamaları bütüncül hemşire-
lik bakımının önemli bir parçasıdır. Kültür-
lerarası hemşirelik;  birey, aile ve grupların 
kültürel gereksinimlerini karşılamada duyarlı 
ve etkili bir hemşirelik bakımı sunulmasını, 
hemşirelik bilgi ve uygulamalarının kültü-
rel olarak kavramsallaştırarak kullanılmasını 
sağlar. 

Bu araştırmada hemşirelerin transkültürel 
hemşireliğe ilişkin bilgi durumları incelen-
diğinde, %26.9’unun bu konuda bilgi sahi-
bi olmadığı saptandı. Çalışmada hemşireler 
transkültürel kelimesini “farklı kültürlerin 
bir araya gelmesi” ve transkültürel hemşire-
liği “farklı kültürdeki hastalara bakım ver-
me” olarak tanımlamışlardır. Ayaz ve Bilgili 
(2009:88) tarafından, hemşirelerin bakım 
verirken yaşadıkları kültürel farklılıklara 
bağlı sorunları belirlemek amacıyla yapılan 
çalışmada, hemşirelerin %73.1’inin kültü-
re duyarlı bakım kavramını duymadıkları ve 
%66.5’inin bu kavramın tanımını bilmedikle-
ri belirlenmiştir. Benzer şekilde Ayaz ve ark. 
(2010:451,452) tarafından yapılan çalışmada, 
hemşirelik öğrencilerinin çoğunun transkül-
türel hemşirelik kavramının farkında olma-
dıkları ve öğrencilerin %73.8’inin kültür kav-
ramının tanımını bilmedikleri belirlenmiştir. 
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Çalışma bulgularımızın aksine, Bond et al. 
(2001:308,310) ise hemşirelik öğrencilerinin 
%65’inin transkültürel hemşirelik kavramı-
nı bildiklerini ifade etmişlerdir. Bu bulgular 
ülkemizde hemşirelik eğitim programlarında 
transkültürel hemşirelik kavramının vurgulan-
madığını göstermektedir. 

Bu çalışmada hemşirelerin %57.1’inin Tür-
kiye dışından gelen hastaya bakım verdiği 
saptandı. Kılıç ve ark. (2014:313) hemşire-
lerin karşılaştıkları kültürel problemleri ince-
ledikleri çalışmalarında, araştırmaya katılan 
hemşirelerin büyük çoğunluğunun kendi kül-
türlerinden farklı bir hastaya bakım verdikle-
rini belirtmişlerdir. Benzer şekilde ülkemiz-
de hemşirelik ve ebelik öğrencileri üzerinde 
yapılan çalışmalarda; öğrencilerin sırasıyla 
%85.5, %69.4 ve %68.8  oranında farklı kül-
türden hastaya bakım verdiklerini tespit et-
mişlerdir  (Ayaz vd., 2010:451; Tanrıverdi vd., 
2010:118; Tortumluoğlu vd., 2006:171). Araş-
tırmamızda Türkiye dışından gelen hastalara 
bakım veren hemşirelerin %97.1’i bakım ve-
rirken iletişim zorluğu yaşadığını belirtmiştir. 
Ayaz ve Bilgili’nin (2009:88) hemşirelerin ba-
kım verirken kültürel farklılıklara bağlı yaşa-
dıkları sorunları belirlemek amacıyla yaptık-
ları çalışmada, hemşirelerin en fazla kültürel 
farklılığa bağlı yaşadığı sorunların %76.9 ile 
dil farklılıkları ve %42.3 ile lehçe ve şive fark-
lılıkları olduğu belirlenmiştir. Lundberg et al. 
(2005:260) çalışmalarında hemşirelik öğren-

cilerinin kültürel farklılığı olan hastaya bakım 
verirken, büyük çoğunluğunun dil ve iletişim 
problemleri yaşadıklarını belirtmişlerdir. Tor-
tumluoğlu ve ark. (2006:171) ise hemşirelik 
öğrencilerinin %44.2’sinin hastalar ile ileti-
şimde kültürel farklılıklar yaşadıklarını sap-
tamışlardır. Tanı, tedavi ve bakım sürecinde 
hasta ile iletişimde aynı dili konuşmak hem-
şirelik bakımında önem taşımaktadır (Taşçı, 
2012:27). Kültürlerarası bakım, dil ve iletişim 
güçlüklerinden olumsuz etkilenir (Narayana-
samy and White, 2005:109). Çalışmamızda 
bulgular incelendiğinde, farklı kültürden has-
taya bakım veren hemşirelerin çoğunluğunun 
dil yetersizliği nedeniyle iletişim güçlüğü ya-
şadığı görülmektedir. Bu durum, hemşirelerin 
gerek mesleki açıdan gerekse terapötik iletişi-
mi sürdürmek açısından yabancı dil konusun-
da yeterli ve gerekli eğitim almadıklarını ve 
bu konuda kendilerini geliştirmeye gereksi-
nim duyduklarını düşündürmektedir. 

Çalışmada hemşirelerin kültürlerarası bakıma 
ilişkin görüş formundan en düşük puanı “En-
sest ilişki içinde olan bir baba ile iletişimimde 
objektif olabilirim” ifadesinden aldığı bulun-
muştur. Hemşirelerin ve hastaların kültürel 
özellikleri örtüşmeyebilir. Hemşirelerin ba-
kım girişimleri bilinçli ya da bilinçsiz biçimde 
kendi kültüründen etkilenerek şekillenebilir. 
Hemşirelerin kültürel değerleri, inançları has-
ta bakımı ile ilgili kararlarını, tutumunu ve 
uygulamalarını etkiler (Bayık, 2008:92,95; 
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Tanrıverdi, 2014:163,168). Bizim çalışma-
mızda bu ifadenin en düşük ortalamaya sahip 
olmasında, araştırmaya katılanların %91.6’sı-
nın kadın olmasından ve ensest ilişki ile ilgili 
kültürel yüklemelerin profesyonel davranma-
ya ilişkin görüşlerini olumsuz etkilemesinden 
kaynaklandığı düşünülmektedir.

Araştırmada hemşirelerin kültürlerarası bakı-
ma ilişkin görüş formundan en yüksek puanı 
“Farklı toplumlarda hastalık ve sağlığa iliş-
kin inanç ve tutumlar farklılık gösterebilir” 
ve “Kendi kültürel geçmişimin farkındayım” 
ifadelerinden aldığı belirlenmiştir. Kılıç ve 
ark. (2014:316,317) çalışmalarında hemşire-
lerin %59.4’ünün kültürel geçmişin önemli 
olduğunu düşündüğü ve %67.3’ünün hasta ve 
hemşire arasında inanç ve değer yargılarının 
farklılık gösterebileceğini ve bakım sürecinde 
bu farklılıkların göz önünde bulundurulması 
gerektiğini düşündüğü bulunmuştur. Çalışma-
mızda bu ifadelerin yüksek ortalamaya sahip 
olması, bireysel farkındalığın yüksek olduğu-
nu göstermesinden dolayı önemlidir. Benzer 
kültürel geçmişe sahip bütün bireylere ya da 
bütün kültürlere yönelik uygun olan tek bir 
yaklaşım yoktur. Bakım her zaman bireyin ih-
tiyaçlarına yöneliktir. Her birey ve her durum 
eşsizdir, bu her bireyin ayrı değerlendirilmesi-
ni gerektirir. Hemşire kültüre duyarlı bakımı 
sağlamak için bireylerin benzerliklerinin yanı 
sıra farklılıklarını da tanımlamalıdır. Hemşire-
ler, hemşire-hasta ilişkilerine etki eden, değer 

ve inançların yansımalarının neler olacağını 
bilmek için yeteneklerini artırmalıdır (Tanrı-
verdi, 2014:163,168).

Araştırmada “Hastanın değer yargıları be-
nimkilerden çok farklı olsa bile, uygun bakım 
yöntemini seçmeye çalışırım” ifadesinin yük-
sek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir.  
Benzer şekilde Narayanasamy (2003:192) yü-
rüttüğü çalışmasında, hemşirelerin hastalara 
bireysel bakım verirken dinsel uygulamaları-
na saygı gösterme, beslenme alışkanlıklarına 
uygun diyet önerme ve ölüm gibi durumlarda 
kültürlerarası hemşirelik bakım girişimlerini 
gerçekleştirebildiklerini belirlemiştir. Hemşi-
relik temelde kültürel bir olgudur ve hastanın 
kültürel değerleri, inançları ve uygulamala-
rı bütüncül hemşirelik bakımının önemli bir 
parçasıdır. Bu nedenle hemşireler tüm birey-
lerin kültürel değerlerine saygı duymalı ve bu 
doğrultuda bakımı gerçekleştirmelidir. Böyle-
likle hemşirelerin hizmet verdikleri toplumun 
kültürel yapısını tanıması ve değerlendirmesi, 
vereceği hemşirelik bakım kalitesinin yüksel-
tilmesinde önemli rol oynayacaktır  (Boyle, 
2000:10,11).

Çalışmada hemşirelerin eğitim düzeyi arttık-
ça bakım kararlarının kültürden etkilendiğini 
düşünme durumlarının arttığı bulunmuştur. 
Günümüz lisans hemşirelik eğitiminde kültü-
re duyarlı bakımın daha çok vurgulanması ve 
transkültürel hemşirelik ile ilgili seçmeli ders-
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lerin eğitim programlarında yer alması bu so-
nucu etkilemiş olabilir. Araştırmada hemşire-
lerin yaş ortalaması ve meslekte çalışma yılı 
arttıkça sağlık hizmetlerinin kültüre uygun bir 
şekilde sunulması gerektiğini düşünme du-
rumlarının azaldığı belirlenmiştir. Çalışma-
daki hemşirelerin yaş ortalaması 37.36±6.80 
olup, hemşireler 20 ile 52 yaş aralığındadır. 
Hemşirelerin yaşı arttıkça doğal olarak mes-
lekte çalışma yılı artmaktadır. İleri yaşta olan 
hemşirelerin çoğunluğunun ön lisans mezunu 
ya da lise mezunu olmaları ve hemşirelik eği-
timlerinde transkültürel hemşirelik kavramı-
na yeterince yer verilmemiş olmasının bunda 
etkili olduğu düşünülmektedir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and importance: The changing demographics and economics of a growing mul-
ticultural world and the long-standing disparities in the health status of people from diverse 
ethnic and cultural backgrounds have challenged nurses to consider cultural competence to be 
a priority. Cultural diversity is increasing and nurses should be sensitive to the cultural diffe-
rences between the patients and themselves. Transcultural nursing is defined as ‘A formal area 
of study and practice focused on comparative holistic culture care, health, and illness patterns  
of people with respect to differences and similarities in their cultural values, beliefs, and life 
styles with the goal  to provide culturally congruent, competent and compassionate care. Cul-
turally competent nurses have knowledge of other cultural ways and are skilled in identifying 
particular cultural patterns so that an individualized care plan is formulated that will help meet 
the established healthcare goals for that patient. Additionally, nursing practices include provi-
ding holistic care. Holistic approach in nursing addresses the physical, psychological, social, 
emotional, and spiritual needs of patients. Holistic care means planning care to meet patients’ 
individual needs. In order to provide holistic care, nurses should account for cultural differences 
in their care plans. In conclusion, cultural aspects of care seem to be a feature of the overall 
nursing picture within a multicultural context of health care and this study offers some insights 
into transcultural healthcare practice. Aim: The aim of this study was to determine the opini-
ons of nurses concerning the transcultural nursing care. Method: The descriptive study was 
conducted with nurses (n=135) who were working in a public hospital between February 1 and 
March 15, 2015. The entire universe was accepted as a study group, and 119 volunteer nurses 
were included in the study. “Information Form” and “Form of Opinions of Nurses Regarding 
the Transcultural Nursing Care” were used, and data were collected via face to face interview 
technique. This form consisted of 38 items and five-point Likert type (completely agree: 5; 
agree: 4; partially agree: 3; disagree: 2; strongly disagree:1). The items of 17, 24, and 25 are 
negative expressions and the rating is calculated by giving the opposite. The Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS, Chicago, IL) for Windows version 16.0 was used for data entry and 
analysis. The nurses’ characteristic variables were evaluated using the percentage distribution 
and mean.Descriptive statistics, analyses of variance and correlation tests were used in order to 
analyze the data. The confidence interval of the study was 95% and the significance level was 
p<0.05. Findings: The mean age of nurses was 37.36 years with a standard deviation 6.8 years 
(range; 20-52). Of the nurses in this study, %91.6 were women, %85.7 were married and %42.9 
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had an associate degree. More than half of the nurses (%57.1) were giving health care to a pati-
ent who came from abroad and %97.1 of these nurses reported that they had communicational 
difficulties due to cultural differences. %58.8 of the nurses defined the ‘transcultural nursing’ 
as ‘giving a health care to patients from different cultures’. Nurses had the highest score of 4.22 
with the statement of ‘Beliefs and attitudes related to health and disease may vary in different 
societies’ which was one of the items of the “Form of Opinions of Nurses Regarding the Trans-
cultural Nursing Care”.  On the other hand, they had the lowest score of 2.15 with one of the 
statements of the form as ‘I can be objective when I communicate with a father who is in an 
incest relationship’. It was found to be statistically significant between nurses’ education level 
and the status of affected by culture of nurses’ care decisions (p<.05). A negative correlation 
was found between nurses’ ages and providing healthcare in accordance with culture (p<.01). 
Another negative correlation was detected between nurses’ working year in the profession and 
providing healthcare in accordance with culture (p<.01). Results and Conclusions: Transcul-
tural  care  requires  that  nurses should respect the patient as a unique individual  with  needs  
which  are  influenced  by cultural  beliefs  and  values. It has been observed in the study that 
nurses have a high level of awareness of the impacts of different cultures and cultural structures 
on health, disease, treatment and care. The level of nurses’ responses related to different sexual 
choice, violence against women, and incest was lower. They have difficulties when they provi-
de health care to patients from different cultures, thus they should motivated to learn a foreign 
language. Considering the significance of nursing education, the findings of this study show 
that participants have expressed a need for further professional development.  There  is  a sco-
pe  for  the acceleration  of course  developments  within  pre-  and  post-registration  nursing  
education  in  cultural  knowledge  awareness  and  competence.  
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HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ UYGULANAN HASTALARDA 
PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZLERİNİN  BULANTI, KUSMA,  

AĞRI VE ANKSİYETE ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ 
RANDOMİZE  KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA 1

A RANDOMIZED CONTROLLED STUDY IN WHICH THE EFFECT 
OF PROGRESSIVE RELAXATION EXERCISES FOR THE PATIENTS 
THAT PATIENT-CONTROLLED ANALGESIA APPLIED ON NAUSEA, 

VOMITTING, PAIN, AND ANXIETY

Gülay OYUR ÇELİK 1, Alev DRAMALI
1 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, İzmir / Türkiye

Öz: Amaç: Bu araştırma jinekolojik ameliyatlar sonrasında Hasta 
Kontrollü Analjezi (HKA) uygulanan hastalarda Progresif Gevşeme 
Egzersizlerinin (PGE) bulantı kusmayı önlemedeki etkisini belirlemek, 
ameliyat sonrası antiemetik ve analjezik ilaç kullanımının azaltılma-
sında, ağrının giderilmesinde ya da hafifletilmesinde, anksiyetenin 
azaltılmasında etkin olup olmadığını belirlemek amacıyla planlandı. 
Yöntem: Araştırma randomize kontrollü, deneysel olup genel anestezi 
altında Total Abdominal Histerektomi (TAH) ve Bilateral Salpingoofe-
rektomi ameliyatı olacak 35 deney, 35 kontrol grubu hastada gerçek-
leştirildi. Veri toplama sürecinde “Hasta Tanıtım Formu”, “Durumluluk 
Anksiyete Ölçeği STAI-I”, “Hasta İzlem Formu” “Görsel Kıyaslama 
Ölçeği (Bulantı ve Ağrı), “Bilgilendirme Kitapçıkları”, “PGE CD”si 
kullanıldı. Verilerin istatistiksel analizinde; Indepented Samples Test, 
Ki-Kare, Fisher’s Exact Test, Mann Whitney U kullanıldı. Bulgular: 
Deney grubu hastaların ve kontrol grubu hastaların yaş ortalaması 
48.31±4.63-48.80±5.06 olarak saptandı. Deney ve kontrol grubuki has-
taların uygulama öncesi ve sonrası bulantı skoru ortalamaları (BSKO) 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark ve her iki grupta azalma 
olduğu belirlendi (Öncesi Deney =4.951±1.374, Kontrol =6. 103±1.11 
- Sonrası Deney =2.331±0.921, Kontrol =3.339±1.278, p<0.05). Deney 
grubu hastalarının %91.4’ne hiç antiemetik uygulanmadı, kontrol gru-
bu hastaların %85.7’sine 1 kez, %8.6’sına 2 kez uygulandı (X2=0.00, 
p=0.00). Sonuç: Ameliyat sonrası PGE uygulanan hastaların ilk 24 
saatte BK sayısının ve şiddetinin azaldığı, antiemetik ve analjezik ilaç 
kullanımında ve ameliyat sonrası anksiyete düzeyinde düşme olduğu 
saptandı.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat Sonrası Bulantı Kusma (ASBK), Prog-
resif Gevşeme Egzersizleri (PGE), Ameliyat Sonrası Ağrı ve Hasta 
Kontrollü Analjezi (HKA)

Abstract: Objective: This study was planned to define the effect of 
progressive relaxation exercises (PRE) of the patients that were applied 
patient - controlled analgesia (PCA) after the gynaecological opera-
tions and to define if those exercises were effective on reducing the 
use of antiemetic and analgesic, removing or relieving the pain, and 
reducing the anxiety after the surgery. Method: This study was a ran-
domized- controlled and experimental study and it was carried out on 
35 experimental group and 35 control group patients that would have 
Total Abdominal Hysterectomy (TAH) and Bilateral Salpino-oophe-
rectomy operation under general anesthesia. “Patient Identification 
Form”, “State Trait Anxiety Inventory STAI-I”, “Patient Inspection 
Form”, “Visual Analog Scale (Nausea and Vomiting), “Information 
Booklets”, and “PRE CD” were used. For the statistical analysis of 
the data; Independent Samples Test, Ki-Kare, Fisher’s Exact Test, and 
Mann Whitney U were used. Findings: The average of age of the expe-
rimental group and control group patients were defined as 48.31±4.63 
- 48.80±5.06. A statistically meaningful difference between the nau-
sea score averages of experimental and control group patients before 
and after the application and a clear decrease in both group were de-
fined (Pre-Experiment = 4.951±1.374, Control = 6. 103±1.11 – Post-
Experiment = 2.331±0.921, Control =3.339±1.278, p<0.05). 91.4% of 
the experimental group patients haven’t been applied any antiemetic, 
85.7% of the control group patients have been applied antiemetic 
once, and 8.6% of them have been applied antiemetic twice (X2=0.00, 
p=0.00). Result: It was defined that the nausea and vomiting number 
and level of the PRE applied patients decreased and there was a decre-
ase in the use of antiemetic and analgesic and the level of postoperative 
anxiety in postoperative 24 hours.

Key Words: Postoperative Nausea and Vomiting (PONV), Progressive 
Relaxation Exercises (PRE), Postoperative Pain Management, Patient-
Controlled Analgesia (PCA)
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GİRİŞ

Majör cerrahi girişimler sonrasında ağrı, bu-
lantı ve kusma en önemli  komplikasyonlar-
dır. Bu dönemde ağrıyı gidermek ve hastanın 
konforunu sağlamak amacıyla Hasta Kontrol-
lü Analjezi (HKA) yöntemi uygulanması has-
taya büyük konfor sağlamaktadır. Ameliyat 
sonrası dönemde eğer hasta isterse parenteral 
yolla HKA uygulanabilir.  HKA’de ağrının gi-
derilmesinde en çok kullanılan ilaçlar opioid-
lerdir ve bunlardan en çok tercih edilen mor-
findir (Eti Aslan ve Türkmen, 2005:6; Çubuk-
cu vd., 2007:180).  Opioidler ameliyat sonrası 
ağrının giderilmesinde en etkin ilaçlardır an-
cak opioidlerin  bulantı kusma (BK) gibi çok 
sık görülen  yan etkisi vardır. Ameliyat sonra-
sı dönemde stresörlere ve kullanılan aneste-
zik ilaçlara bağlı olarak da bulantı kusmanın 
gelişmesi mümkündür. Bu etkenler bulantı 
kusmanın oluşmasını sağlarken,  BK’nın de-
recesini genç yaş kadın hasta olmak,  aşırı şiş-
man olmak, seyahat esnasında ve/veya daha 
önceki anestezi deneyiminden sonra kusma 
öyküsü olmak, sigara kullanmak, inhalasyon 
analjezikleri, ameliyat tipi (laparoskopik cer-
rahi, tiroidektomi, majör jinekolojik cerrahi) 
ve ameliyat sonrası ağrı gibi etkenlerin arttır-
dığı da bilinmektedir (Tuncer vd., 2002:494; 
Çekmen vd., 2003:140; Gürses vd., 2003:25; 
Gurbet vd., 2004:64, Kontrimaviciute, 2005).

Ameliyat sonrası BK tedavide daha fazla ilaç 
ve tıbbi malzeme kullanılmasına, bakım ge-
reksiniminin artmasına, taburculuğun gecik-
mesine, iş gücü kaybına ve maliyetin artması-
na neden olur (Tuncer vd., 2002:495; Çekmen 
vd., 2003:138).

Literatür incelemelerinde ister yukarıda belir-
tilen etkenlere bağlı, isterse kullanılan opio-
idlere bağlı BK gelişmiş olsun  farmakolojik 
ajanlar ile  tedavi edildiği belirlenmiştir (Tun-
cer vd., 2002: 496; Çekmen vd., 2003:141; 
Jordan et al., 2014:199).

BK tedavisinde kullanılan antiemetik ilaçla-
rın da yan etkilerinin  olduğu bilinmektedir. 
En sık karşılaşılan yan etki konstipasyon-
dur. Tedavi amaçlı bu uygulamalar hastanın 
ameliyat sonrası sürecini etkilemekte, yara 
iyileşmesini geciktirmektedir (Tuncer vd., 
2002:496; Çekmen vd., 2003:142, Alkaissi 
et.al., 2004:762). 

Bir çok çalışmada BK’nın giderilmesinde 
farmakolojik yöntemler yanında farmako-
lojik olmayan  yöntemlerin uygulandığı ve 
etkin olduğu bulunmuştur (Baird and Sands, 
2004:102; Bilen, 2004). Literatürde, farma-
kolojik olmayan yöntemlerin çoğunlukla ke-
moterapi tedavisine bağlı oluşan ve tedavi 
süresince devam eden BK’nın kontrolünde 
kullanıldığı görülmektedir (Baird and Sands, 
2004:103; Bilen, 2004; Miller and Kearney, 
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2004:6; Yıldırım, 2006:116, Ovayolu ve 
Ovayolu,  2013:86). 

Farmakolojik olmayan yöntemler ağrı ve 
anksiyetenin hafifletilmesinde ya da gideril-
mesinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Bu yöntemlere örnek olarak hasta eğitimi, 
tedavi ortamı ve yiyeceklerin düzenlenmesi, 
düş kurma, müzik dinleme, derin soluk alıp 
verme, hipnoz, telkin, gevşeme teknikleri ve  
akupunktur verilebilir (Yıldırım, 2006:116).   

Farmakolojik olmayan yöntemler çeşitli has-
talıklarda tıbbi tedaviye destek amacıyla ta-
mamlayıcı tedavi olarak  kullanılmaktadır. 
Ancak bu yöntemler asla tıbbi tedavinin yeri-
ne alternatif tedavi olarak kullanılmamalıdır. 
Literatürde farmakolojik olmayan yöntem-
lerin hastalar tarafından oldukça fazla kul-
lanıldığına yönelik sonuçlar bildirilmekte-
dir (Eti, 2005:8; Yavuz, 2006:138; Yıldırım, 
2006:120). 

Bu durum farmakolojik olmayan yöntemlerin 
etkinliğine ilişkin kanıt düzeyi yüksek rando-
mize kontrollü çalışmalara, sistemik literatür 
taramalarına ve bu yöntemlerin uygulanma-
sına yönelik resmi düzenlemelere gereksi-
nim doğurmuştur (Türkiye Sağlık Bakanlığı  
Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeli-
ği,2014) 

Farmakolojik olmayan yöntemler, kolay öğ-
renilebilir, ucuz, hazır olarak bulunabilir ve 

yan etkileri olmayan ya da yan etkisi az olan 
yöntemlerdir. Bu avantajlarına rağmen, za-
manın azlığı, özel bir eğitim gerektirmeleri, 
rol anlaşmazlığına yol açmaları,  bazı sağlık 
profesyonellerinin böyle teknikleri kabul et-
memeleri veya yöntemler hakkında sınırlı 
bilgilere sahip olmaları ve ekstra maliyet ve 
kaynak gerekliliği nedeniyle pratikte çok faz-
la kullanılmamaktadırlar (Yavuz, 2006:138; 
Yıldırım, 2006:120). 

Bu bilgilerden yola çıkarak ameliyat sonrası 
dönemde şişmanlığa, cinsiyete, anksiyeteye, 
anestezi ve  ameliyatın tipine ve hastaların 
ameliyat sonrası ağrı konforunu arttırıcı bir 
uygulama olan HKA’de kullanılan morfine 
bağlı oluşabilecek BK’nın insidansını düşür-
mek, ameliyat sonrası antiemetik ilaç kul-
lanımı ve antiemetik ilaç kullanımına bağlı 
yan etkileri azaltmak için  progresif gevşeme 
egzersizlerinin etkili olabileceği düşünülerek 
bu araştırmanın yapılmasına gereksinim du-
yulmuştur (Ceyhan vd., 2004:180, Çubukcu 
vd., 2007:180; Doruk vd., 2003:286; Pirim 
vd., 2006:56; Jordan et al., 2014:200). 

Bu bağlamda uygulaması kolay tüm kas sis-
temini aşamalı olarak gevşeten, kas gerginli-
ğini, stresin etkilerini ve kaygıyı, kan basın-
cını, kalp hızını, laktik asit yapımını, ağrıya 
duyarlılığı, yorgunluğu azaltan, bağışıklığı 
arttıran, fiziksel ve mental durumu iyileşti-
ren, uykuyu kolaylaştıran Progresif Gevşe-
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me Egzersizlerinin (PGE) bulantı kusmanın 
engellenmesinde kullanılabileceği öngörül-
müştür. Türk Psikologlar Derneğinin PGE’ne 
ilişkin  sağlıklı ve hasta bireylerin rahatlıkla 
uygulayabilecekleri işlem basamaklarını içe-
ren CD’sinin araştırmada kullanılması tercih 
edilmiştir (Eti, 2005: 8; Yavuz, 2006:138; 
Yıldırım, 2006:120). 

PGE baştan ayağa ya da ayaktan başa doğru 
gevşemeyi sağlayacak nefes alma ve hayal 
etme,  oluşan sorun üzerinde yoğunlaşma, 
kasların gerdirilip bırakılması şeklinde gev-
şemeyi sağlayan bir yöntemdir (Eti, 2005:8; 
Yavuz, 2006:138; Yıldırım, 2006:120). 

Bu bilgiler ışığında araştırma, jinekolojik 
ameliyatlar sonrasında HKA uygulanan has-
talarda farmakolojik olmayan yöntemlerden 
biri olan PGE’nin bulantı kusmayı önlemede,  
antiemetik ilaç kullanımının azaltılmasında 
etkin olup olmadığını belirlemek amacıyla 
planlandı.  Ayrıca ağrının giderilmesi ya da 
hafifletilmesinde, analjezik ilaç kullanımı-
nın ve anksiyetenin azaltılmasında PGE’nin 
etkinliği araştırmanın alt amaçları olarak be-
lirlendi.  

GEREÇ ve YÖNTEM  

Araştırma, randomize kontrollü deneysel bir 
çalışmadır. Araştırma örneklemini bir üni-
versite hastanesinin Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim Dalında Total Abdominal 

Histerektomi (TAH) ve Total Abdominal 
Histerektomi + Bilateral Salpingooferektomi 
(TAH+BSO) ameliyatını genel anestezi altın-
da olacak hastalardan araştırma kriterlerine 
uyan  35 deney, 35 kontrol grubu olmak üzere 
toplam 70 hasta oluşturdu. Örnekleme alına-
cak hasta sayısı bulantı sayısı değeri baz alı-
narak  gruplar arası fark %99.9 güçle, bulantı 
skoru gruplar arası farkı %90.3 güçle, emezis 
atağı %99.9 güç ile test edilerek yapılan po-
wer analizi sonucuna uygun olarak belirlendi. 

Deney ve kontrol grubundaki tüm hastalara 
ilişkin veriler 20 Mayıs 2016 -31 Ağustos 
2007 tarihleri arasında araştırmacı tarafından 
bire bir toplandı.

Tablo 1’de  araştırma kapsamına dahil olma 
kriterleri yer almakta olup  deney ve kontrol 
grubu hastalar bu kriterlere göre seçildi.

Araştırma öncesi Ege Üniversitesi Hemşire-
lik Yüksekokulu Bilimsel Etik Kurulundan 
10.05.2006 tarihli ve 2006/49 sayılı yazı ile 
izin alındı. Uygulamanın yapılacağı merkez-
den, Türk Psikologlar Derneğinden ve araş-
tırmaya katılmayı kabul eden hastalardan ya-
zılı izin alınarak yapıldı. 

Araştırmanın Sınırlılıkları

Araştırma yapılırken araştırma kapsamına 
alınma kriterlerine bağlı olarak veri toplama-
da bir takım  sıkıntılar yaşanmıştır. 
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•	 Bu sıkıntılara bağlı olarak veri toplama 
süresi uzamıştır. Altı ay olarak ön görülen 
veri toplama süreci yedi ay daha uzamış, 
on üç ayda ancak istenilen verilere ulaşıl-
mıştır. Bu durum araştırmanın sınırlılığını 
oluşturmaktadır.

Araştırma Yapılırken Yaşanılan Zorluklar  

•	 Kriterlere uymasına ve ikna edilerek araş-
tırma kapsamına alınmasına rağmen 5 de-
ney 3 kontrol grubu hasta ameliyat sonrası 
dönemde kendi istekleri doğrultusunda 
araştırmadan ayrıldı.

•	 Deney grubunda 2, Kontrol grubunda 3 
hasta ameliyat sonrası dönemde HKA’yi 

kendi istekleri ile çıkarttırdıkları için araş-
tırma kapsamı dışında bırakıldı.

•	 Deney grubunda 8, Kontrol grubunda 9 
hastanın ameliyat öncesi aç kalma süreleri 
10 saati geçtiği, deney grubunda 6, kontrol 
grubunda 7 hastanın ameliyat süreleri uza-
dığı için araştırmacı tarafından araştırma 
kapsamı dışında bırakıldı. 

•	 Araştırmada hasta izlem süresinin 24 saat 
olması araştırmacının yaşam kalitesini et-
kiledi ve buna bağlı olarak verilerde ka-
yıplar yaşandı. İzleme alınıp takip edile-
medikleri için araştırmadan çıkarılmaları 
veri toplama süresinin uzamasına neden 
oldu.  
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Tablo 1.  Araştırma Kapsamı Dahil Olma Kriterleri

Genel anestezi altında TAH ya da TAH+BSO ameliyatı olan,

Progresif gevşeme yöntemlerini uygulamayı kabul eden ve çalışmaya gönüllü olan,

ASA sınıflamasının I. ve II. grubunda olan,

35-65 yaşları arasında olan,  

Okur-yazar olan,

Görme ve işitme sorunu olmayan, 

Bilişsel bozukluğu olmayan, soruları yanıtlayabilen, 

Hasta kontrollü analjezi (HKA) kriterlerine uyan, 

BKI 30’un altında olan, 

Anksiyete puan ortalaması  (20-39) ve (40-59) puan arasında (Hafif ve orta düzeyli anksiyete) olan, 

Ameliyat süresi 1.5-2 saat aralığında olan, 

Taşıt tutması olmayan, 

Sigara, alkol ve ilaç bağımlılığı bulunmayan, 

Önceki cerrahi deneyiminde bulantı kusması olmayan, 

Sistolik arter basıncı 80mmHg’nın üstünde ve  diastolik arter basıncı 65mmHg’nın altında olmayan,

Pacemaker olmayan

Herhangi bir alerjisi olmayan,

H2 reseptör antogonisti kullanmayan,

Ameliyat öncesi açlık süresi 7-10 saat aralığında olan,

Ameliyatı 1.5 - 2 saat aralığında olan,

Ameliyat sonrası HKA’ye başlama süresi 10-15dk’lık zaman aralığın da olan hastalar araştırmaya dahil 
edildi. 

Veri Toplama Araçları  

Hastalara ait tanıtıcı bilgileri elde etmek ama-
cıyla “Hasta Tanıtım Formu” araştırma önce-
si hastaların araştırmaya dahil edilebilmesi 
amacıyla ve ameliyat sonrası anksiyete dü-
zeylerini belirlemek için “STAI-I Durumluk 

Anksiyete Ölçeği” (Bireyin belirli bir anda 
ve belirli koşullarda kendini nasıl hissettiğini 
ölçen 20 maddelik bir ölçek olup, bu araştır-
ma için cronbach alfa değeri 0,89 olarak be-
lirlenmiştir),   hastanın araştırmaya katılmaya  
onam verdiği ve araştırma ile ilgili bilgilerin 
yer aldığı “Bilgilendirilmiş Onam Formu”,  
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ameliyat öncesi ve sırasındaki bilgilerin ka-
yıt edilmesi için “Hasta İzlem Formu” ame-
liyat sonrası dönemde hastanın BK’nın şid-
detini değerlendirmek için “Görsel Kıyasla-
ma Ölçeği-Bulantı (GKÖ-B-Visüel Analog 
Skala- VAS-V)” ve ağrı düzeyini belirlemek 
için “Görsel Kıyaslama Ölçeği-Ağrı (GKÖ-
A-Visüel Analog Skala-VAS-P)”,  hastaların 
antiemetik tedaviye yanıtını izlemek amacı 
ile “Antiemetik Tedavi  Yanıt Formu”, has-
taları bilgilendirmek amacıyla literatür bil-
gisine dayandırılarak araştırmacı tarafından 
geliştirilen “Hasta Kontrollü Analjezi Bilgi-
lendirme Formu” ve “Progresif Gevşeme Eg-
zersizleri Eğitim Kitapçığı”, Türk Psikolog-
lar Derneğinin hazırladığı PGE’leri CD’si, 
PGE’nin etkinliğini ve hasta memnuniyeti-
nin skorlanarak sorgulanmasına olanak sağ-
layan  “PGE Memnuniyeti Soru Formu” ve 
HKA’den memnun kalma durumuna ilişkin 
bilgilerin değerlendirildiği “HKA  Memnuni-
yeti Soru Formu” kullanıldı.

Evrenden seçilen örneklemin deney ve kont-
rol gruplarında normal ve normale yakın bir 
dağılım göstermesini ve varyansların homo-
jenliğini sağlamak için araştırma kapsamına 
alınan hastalar, ameliyat öncesi dönemde; 
yaşlarına, eğitim düzeylerine, ASA sınıfla-
masına,  BKİ’ne, ameliyat öncesi anksiyete 
puanına, ameliyat tipi ve ameliyat öncesi aç 
kalma sürelerine göre gruplar arasında eşleş-
tirme yapıldı (Emiroğlu, 2004:96, Özdamar, 

2003).  Kriterleri karşılayan ve ameliyat gün-
leri tekli rakamlara (örn; 21.05.2006)  rastla-
yan hastalar deney grubuna,  kriterleri kar-
şılayan ve  ameliyat günleri çiftli rakamlara 
(örn; 22.05.2006) rastlayan hastalar kontrol 
grubuna alınarak randomizasyon sağlandı. 

Araştırmanın Düzeni 

 Akış Şeması ve Randomizasyonu 

Araştırmaya ait tüm hazırlıklar ve  randomi-
zasyon klinik, ameliyathane ve yoğun bakım-
da olmak üzere üç alanda gerçekleştirildi.  
Deney ve kontrol grubuna yapılan aynı ve 
farklı uygulamalar basamaklandırılarak aşa-
ğıda verildi (Deney ve kontrol grubu hastala-
ra yapılan aynı tür uygulamaların başına (*) 
işareti konuldu). 

I. Aşama Klinikte Yapılanlar;  

*Araştırma kriterlerine uyan hastaların grup-
larının belirlenmesi sağlandı.

Ameliyattan bir gün önce; 

*Her iki gruba HKA, GKÖ-B, GKÖ-A skala-
sı ile ilgili bilgi verilerek, eğitim yapıldı. 

*GKÖ-B skalası ile hissettikleri bulantının 
şiddetini değerlendirmek için (0-10 cm) skala 
üzerinde hastalara  işaretleme öğretildi. Bu-
lantıları olduğunda antiemetik ilaç isteyebi-
lecekleri anlatıldı. Skorun 7’nin üzerinde ol-
ması halinde araştırmacı tarafından hastalara 
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antiemetik tedavi isteyip istemediklerinin so-
rulacağı belirtildi. 

*GKÖ-A skalası ile hissettikleri ağrının şid-
detini değerlendirmek için  (0-10 cm) skala 
üzerinde hastalara işaretleme  öğretildi.

*Tüm hastalara ameliyat öncesi akşamında 
sakin ortamda STAI-I Durumluk Anksiyete 
Ölçeği”, uygulandı ve anksiyete düzeyleri 
belirlendi. Bu anket 16-20 saatleri arasında 
ziyaretin bittiği, ortamın sakinleştiği bir za-
manda hasta odasında doldurtuldu. Bu saye-
de hastaların anksiyete puanlarında zaman ve 
mekan eşleştirilmesi sağlanmış oldu (Ayde-
mir ve Köroğlu, 2007:155).

*STAI-I ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 
değerlendirildi.  20-39 (Hafif) ve 40-59 (Orta)  
puan ortalaması içinde yer alan hastalar araş-
tırma kapsamına dahil edildi. 

*Ameliyat öncesi tüm hastalara premedikas-
yon 5 mg (diazepam) Nervium (SABA)’dan 
oral yolla gece saat 24’te bir tablet verilmesi 
şeklinde uygulandı.

*Ameliyat öncesi aç kalma süresi 7-10 saat 
olarak belirlendi. Örnekleme alınan ancak aç-
lık süresi bu sınırlar içinde olmayan hastalar 
araştırma kapsamı dışında bırakıldı.  

*Hastaların bulantı-kusma tedavisi gerekti-
ğinde antiemetik tedavi şeklinde Metoklopra-
mid Hidroklorürdür (Metoklopramid Hidrok-

lorür 10 mg (Metpamid, Sifar, Türkiye) mak-
simum 3 ampul/gün (30mg/gün) yapılması 
şeklinde her iki gruba order edildi. 

*Her iki gruba hangi uygulama gerçekleşti-
rilirse gerçekleştirilsin (antiemetik tedavi, 
PGE, HKA gibi) uygulamalara ilişkin mem-
nuniyet soru formu  kullanımı öğretildi. 

Klinik aşamasında; Deney ve Kontrol Gru-
buna Yapılan Farklı Uygulananlar

Deney Grubu;    

Ameliyattan bir gün önce deney grubu has-
talara PGE eğitimi verildi. Yoğun bakımda 
uygulama sırasında araştırmacının birebir 
hastaların  yanında olacağı ve uygulamaya 
yardım edeceği  anlatıldı. Hastanın PGE’ni 
deneyimlemesi sağlandı. Eğitim Kitapçığı ve 
eğitim CD’si,  CD çalar ile birlikte hastaya 
teslim edildi. Ameliyathaneye götürülürken  
yanına alması söylendi. PGE uygulamasının 
yaklaşık 20 dakika vakit aldığı  hasta ile bir-
likte deneyimlendi. Bu gruptaki hastaların 
bulantı skorunun 7’nin üstünde olması ha-
linde PGE’lerini istemezlerse uygulamaktan 
vazgeçebilecekleri ve  antiemetik tedavi is-
teyebilecekleri açıkça söylendi. Bu durumda 
deney grubunda yer alıp PGE uygulamak-
tan vazgeçen hastalar araştırma kapsamın-
dan çıkarılırken antiemetik tedavi isteyerek 
PGE’lerini uygulamaya devam eden hastalar 
araştırma kapsamından çıkarılmadı. 
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Kontrol Grubu;

Kontrol grubu hastalarına ortak uygulamaların 
dışında herhangi bir  işlem yapılmadı. Sadece 
BK’ları olduğunda Antiemetik ilaç tedavisi is-
teyebileceklerine ilişkin bilgi verildi.

II. Aşama Ameliyathanede Yapılanlar;

*Hastaların tümüne ameliyathanede non-
invazif olarak kalp atım hızını (KAH), sistolik 
arter basıncını (SAB), diastolik arter basıncı-
nı (DAB) ve periferik oksijen satürasyonunu 
(Sp02) kapsayan standart monitörizasyon uy-
gulandı.

*Ameliyat sırasında her iki gruba 2 dakika sü-
reyle yüz maskesi ile %100 02 verilerek preok-
sinejizasyon sağlandı. 

*Tüm hastalara 18 gauge (G) branül ve denge-
li elektrolit solüsyonuyla periferik damar yolu 
açılarak anestezi indüksiyonuna başlandı. l0 
mg/kg atropin, 1- 2µg/kg fentanil (Fentanyl-
Janssen, Janssen-Cilag, Belgium) ve 2 mg/kg 
propofol (Propofol %l, Fresenius Kabi, Ham-
burg, Almanya) kullanılarak anestezi indüksi-
yonu gerçekleştirildi.

*Kasları gevşetmek amacıyla  0.lmg/kg Ve-
küronyum (Norcuron Organon,Oss,Hollanda)  
kullanıldı. Hemen sonra trakeal entübasyon 
yapıldı. Hastalar anestezi cihazı (Datex-Oh-
meda S/5- Finlandiya) ile 8-10 mL/kg tidal 
volüm ve 10-12 soluk/dk olacak şekilde ven-

tile edildi. Anestezi idamesinde % l-2 sevof-
luran (Sevorane, Abbott Lab, North Chicago, 
ABD) ile %50 02 -%50 N20 uygulandı.

*Hastaların ameliyat bitiminde spontan solu-
numları geri döndüğünde 2µg/kg  neostigmin 
ve l0 mg/kg atropin ile dekürarizasyonları 
sağlanarak ekstübe edildi.

*Hastaların hiçbirine ameliyat süresince H2 
reseptör antogonisti uygulanmadı. Ameliyat-
hane içindeki kontrol ekipteki anestezi hekimi 
tarafından sağlandı.  

*Ameliyat süresi 1.5-2 saat süren hastalar 
araştırma kapsamında değerlendirildi. Ameli-
yat süresi bu sınırların dışında ise  araştırma 
kapsamı dışında bırakıldı.  

III. Aşama Yoğun Bakımda Yapılanlar; 

*Araştırmacı ve anestezi hekimi işbirliği 
ile ameliyat sonrası dönemde  tüm hastalara  
HKA başlandı.

*Ameliyat sonrası HKA’ye başlamada 10-
15dk zaman aralığı belirlendi. Bu aralık dı-
şında kalan uygulamalar araştırma  kapsamı 
dışında bırakıldı.

*Hastalara eğitimi verilen HKA pompası (Ab-
bott Pain Management Provider, Abbott La-
boratories) klinik anestezi hekimi yardımıyla 
18 G branül ile antekübital venlerden açılan 
damar yolu aracılığıyla uygulandı.  
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*HKA’de analjeziyi sağlayıcı olarak opioid-
lerden Morfin l00cc %0.9’luk NaCL-Mediflex 
içine sulandırılarak 10dk’da gidecek şekilde 
0.lmg/kg’dan yükleme dozu yapıldı. Ardından 
0.02mg/kg’dan bolus doz verilerek,  20dk ki-
litli kalma süresi ayarlandı.  Morfin dozunun 
4 saatlik limiti 15mg olarak belirlendi ve 24 
saatlik morfin dozu 30 mg’ı aşmayacak şekil-
de ayarlandı.  

*HKA’nin başlama saati 0. Saat olarak kabul 
edildi. Yoğun bakımda tüm hastalar 18- 24 saat 
boyunca hasta izlem formu kullanılarak takip 
edildi.  İzlendikten sonra servisteki odasına ge-
çişi yapılmadan hemen önce sonlandırıldı.

*0. saatte deney ve kontrol grubu tüm hasta-
ların ağrıları GKÖ- A ile değerlendirilip kayıt 
edildi. Ayrıca hastaların ağrılarını ifade ettik-
leri tüm zamanlarda GKÖ-A kullanılarak ağrı 
şiddetleri değerlendirilip kayıt altına alındı.

*1.saatte deney ve kontrol grubu tüm hastaların 
ağrıları GKÖ- A ile değerlendirilip kayıt edildi. 
Ayrıca hastaların ağrılarını ifade ettikleri tüm 
zamanlarda da GKÖ-A kullanılarak ağrı şid-
detleri değerlendirilip kayıt altına alındı.

*0. saatte tüm hasta gruplarının yaşamsal 
bulgularından Sistolik Kan Basıncı (SAB), 
Diyastolik Kan Basıncı (DAB), Kalp atım 
Hızı (KAH), Solunum Sayısı (SS) kaydedildi 
(Shue 2003:41-47). Planlandığı gibi periferik 
oksijen satürasyonu (Sp02) monitörün üzerin-

deki giriş bölümünün arızalı olması nedeniyle 
ölçülemedi.

Bu aşamada; 

Deney Grubu; 

Deney grubuna yoğun bakımda   PGE’leri,  
4*1 şeklinde ve ayrıca BK’sı olduğunda uy-
gulandı.

HKA girişiminden hemen sonra 10 dakika 
sürecek şekilde bolus dozu hastalara verildi. 
Bu dozun ardından  yaklaşık 30dk ile 1 saat 
sonrasında deney grubu hastalara PGE’i rutin 
olarak 4*1 şeklinde kulaklıklı CD çalar aracı-
lığıyla araştırmacının yardımı ile uygulanma-
ya başlandı (Roykulcharoen, Good 2003:140-
148). 30dk ile 1 saat sonra PGE’nin uygulan-
maya başlama sebebini kısaca; genel anestezi  
ve bolus doz morfin uygulaması sonrasında 
oluşabilecek emosyonel etki ile açıklamak 
mümkündür.

 PGE uygulama kriteri olarak hastanın ilk ha-
reketi ve sesli uyaranlara cevap vermesi dik-
kate alındı.   PGE  öncesinde yaşamsal bul-
guların ölçümü yapıldı. 

PGE uygulaması 20 dk sürdü, uygulamanın 
bitiminden 10-15 dk sonra yaşamsal bulgula-
rın ölçümleri tekrarlandı ve kayıt edildi. 

Hastalarda ameliyat sonrası dönemde BK sa-
yısı-şiddeti, kullanılan ilaçlara bağlı olarak 
gelişebilecek yan etkiler, uygulanan ilaçlar 
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ve dozları yaşamsal bulgular rutin olarak 0., 
0-2., 2-6., 6-12. ve 12-24. Saat zaman aralı-
ğında değerlendirilerek Hasta İzlem Formuna 
kaydedildi.

Deney grubu hastalara uygulanan PGE kriteri 
olarak bulantı skoru’nun 7’nin üzerinde olma-
sı temel alındı. Skor 7’nin üzerinde ise hastaya 
PGE uygulamasını isteyip istemediği soruldu.  
Uygulamayı kabul eden deney grubu hastalara 
PGE uygulanmaya devam edildi.  İstemedikle-
ri taktirde uygulama sonlandırıldı.

Deney grubunda olup antiemetik tedavi is-
teyen hastalara PGE’ne devam edip etmeye-
cekleri soruldu. Devam eden hastalar deney 
grubunda yer aldı. Devam etmek istemeyen 
hastalar araştırma kapsamı dışında bırakıldı. 

Kontrol Grubu;

Kontrol grubuna ise klinik uygulama rutinin-
deki antiemetik tedavi uygulandı.

HKA girişiminden hemen sonra 10 dakika 
sürecek şekilde bolus dozu hastalara verildi.

Yukarıdaki  deney grubuna yapılan tüm öl-
çümler kontrol grubu hastalara da aynı şekil-
de uygulandı.  Bu gruba PGE uygulanmadı 
fakat aynı saatlerde ve kriterlerde sanki PGE 
yapılacakmış gibi (4*1) öncesinde ve son-
rasında ölçümler yapıldı. BK sayısı-şiddeti, 
kullanılan ilaçlara bağlı olarak gelişebilecek 
yan etkiler, uygulanan ilaçlar ve dozları ya-

şamsal bulgular rutin olarak 0., 0-2., 2-6., 
6-12. ve 12-24. Saat zaman aralığında değer-
lendirilerek Hasta İzlem Formuna kaydedildi.

Aynı deney grubunda olduğu gibi  antiemetik 
tedavi bulantı skoru 7’nin üzerinde olduğun-
da ve hastanın isteği doğrultusunda antieme-
tik tedavi  uygulandı.

*Her iki grubun HKA ye ait izlemleri; yük-
leme dozu, infüzyon dozu, bolus dozu, kilitli 
kalma süresi, hastanın kaç kez -analjeziye ge-
reksinim duyduğu ve kaç kez butona basarak 
analjezi almakta başarılı olduğu bilgileri Has-
ta İzlem Formunda işaretlendi.

Deney Grubu;

Deney grubu hastalara PGE’ne, uygulanan 
tıbbi tedavi, ve HKA’ye ilişkin hasta memnu-
niyeti soru formları hastalar yoğun bakımdan 
çıktıktan sonraki 18-24.  saatte doldurtuldu. 
PGE’ne, uygulanan tıbbi tedavi ve HKA’ye 
ilişkin değerlendirmelerde memnuniyet soru 
formlarının doldurulmasında hastaların ra-
hatça gerçek duygularını belirtebilmeleri 
için araştırmacı görev almadı. Çalışan klinik 
hemşireleri tarafından doldurtuldu.

Kontrol Grubu;

Aynı sistemle kontrol grubu hastalara uygu-
lanan tıbbi tedavi ve HKA’ye ilişkin hasta 
memnuniyeti soru formları hastalar yoğun 
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bakımdan çıktıktan sonraki 18-24.  Saatte kli-
nik hemşireleri tarafından doldurtuldu.

*Ayrıca her iki grubun hastalarına STAI-I 
Durumluluk Anksiyete Ölçeği ameliyat son-
rası dönemde klinikte  ikinci kez  uygulandı.

*Hastaların antiemetik tedaviye yanıtı “Eme-
zis Atağı Skoru” ile değerlendirildi. 

Tam yanıt: 0 emesis atağı günde-1 

Major yanıt: 1-2 emesis atağı günde-1 

Minör yanıt: 3-5 emesis atağı günde-1

Başarısız: 5’ten fazla emesis atağı günde-1 
(Ceyhan vd., 2004:110) olmak üzere kayde-
dildi. 

Verilerin Analizi 

Veriler Statistical Package for the Social Sci-
ences (SPSS) for Windows paket programı 
kullanılarak analiz edildi. Verilerin analizin-
de;  Power analiz, Indepented Samples Test, 
Ki-Kare, Fisher’s Exact Test, Mann Whitney 
U, Pearson Korelasyon testleri kullanıldı.

BULGULAR

Araştırma verilerine göre deney grubu has-
taların yaş ortalaması 48.31±4.63, kontrol 
grubu hastaların yaş ortalaması 48.80±5.06 
olarak belirlendi.  Deney grubu hastaların 
%94.3’ü, kontrol grubu hastaların %91.4’nün 
evli, deney grubu hastaların %42.9’unun, 

kontrol grubu hastaların %45.7’sinin lise 
mezunu olduğu saptandı. Deney grubu has-
taların %48.6’sının, kontrol grubu hastaların 
%67.7’sinin myoma uteri tanısı nedeniyle 
ameliyat olduğu belirlendi. Deney Grubu has-
taların bulantı sayısının (BS)  en çok  0-2 ve 
2-6 saatlik zaman aralığında meydana geldiği 
belirlendi. Deney Grubu hastaların %65.7’si-
nin 0-2 saat aralığında, %42.9’nun 2-6 saat 
aralığında 1 kez bulantısı oldu. Kontrol Gru-
bu hastaların ise bulantı sayısının (BS)  en 
çok  0-2, 2-6 ve 6-12 saatlik zaman aralığın-
da meydana geldiği belirlendi. Kontrol grubu 
hastaların %45.7’sinin 0-2 saat aralığında 1 
kez, %34.3’ünün ise 2 kez, 2-6 saat aralığın-
da %37.1’nin 2 kez bulantısı oldu. 

Deney ve kontrol grubundaki hastaların 
uygulama öncesi ve sonrası bulantı sko-
ru ortalamaları (BSKO) incelendi.  Her iki 
grubun öncesi (Deney =4.951±1.374, Kont-
rol =6.103±1.11, p<0.05*) ve sonrası (De-
ney =2.331±0.921, Kontrol =3.339±1.278, 
p<0.05*) BSKO arasında istatistiksel bir fark 
belirlendi. BSKO’ında her iki grupta net bir 
düşüş bulundu.

Deney grubu hastaların BK’nın engellenmesi 
ve tedavisine yönelik yapılan PGE egzersizi-
ne verdikleri yanıta bakıldığında, %8.6’sının 
tedaviye tam yanıt, % 88.6’sının tedaviye 
majör yanıt, %2.9’unun tedaviye minör yanıt 
verdiği belirlendi (Tablo 2).
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Tablo 2. Deney ve Kontrol Grubundaki Hastaların Uygulanan Tedavi Yöntemine Bağlı 
Olarak Bulantı-Kusma Tedavisinde Yanıtın Karşılaştırılması

Tedaviye Yanıt Deney Grubu Kontrol Grubu

Sayı % Sayı %

Tam Yanıt 3 8.6 0 0

Majör Yanıt 31 88.6 28 80.0

Minör Yanıt 1 2.9 7 20.0

             X2 = 0.022          p=0.009        p<0.05

Toplam 35 100.0 35 100.0

Sadece BK tedavisi olarak antiemetik uygu-
lanan kontrol grubu hastaların ise % 80.0’inin 
tedaviye majör yanıt, %20’sinin tedaviye mi-
nör yanıt verdiği saptandı. Kontrol grubunda 
tam yanıt elde edilemedi. İki grup arasında is-
tatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (X2 
= 0.022, p=0.009, p<0.05*) (Tablo 2).  

Deney ve kontrol grubundaki hastaların an-
tiemetik tedavi gereksinimleri karşılaştırıldı-

ğında; deney grubu hastalardan %91.4’ne hiç 
antiemetik tedavi uygulanmadığı tespit edil-
di. Ancak sadece %8.6’sına 1 kez antieme-
tik tedavi uygulandı.  Kontrol grubunda ise 
%5.7’sine antiemetik tedavi hiç uygulanmaz-
ken, %85.7’sine 1 kez, %8.6’sına 2 kez olmak 
üzere antiemetik tedavi uygulandı.  İki grup 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulundu (X2=0.00, p=0.00, p<0.05*) (Tablo 
3). 

Tablo 3. Deney ve Kontrol Grubundaki Hastaların Gereksinimleri Doğrultusunda  
Antiemetik Uygulamasının Karşılaştırılması

Antiemetik Uygulama Deney Grubu Kontrol Grubu

Sayı % Sayı %

Hiç Uygulanmadı 32 91.4 2 5.7

1 Kez Uygulandı 3 8.6 30 85.7

2 Kez Uygulandı 0 0 3 8.6

X2=0.00       p=0.00          p<0.05*

Toplam 35 100.0 35 100.0
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Deney ve kontrol grubu hastaların kendi için-
de uygulama öncesi ve sonrası algıladıkla-
rı ağrı (GKÖ-A) puan ortalamaları arasında 
belirgin fark bulundu. Deney grubu hasta-
ların ağrıları daha düşük olarak tespit edildi 
(Öncesi ve Sonrası Deney z=-5.161 p=0.00, 

p<0.05*, Öncesi ve Sonrası Kontrol z=-
5.163, p=0.00, p<0.05*). 

Her iki grubun öncesi ve sonrasında ağrı puan 
ortalamaları karşılaştırıldığında deney grubu 
hastaların ağrı ortalamaları kontrol grubuna 
göre daha düşük bulundu (Grafik 1).

Grafik 1. Deney ve Kontrol Grubundaki Hastaların Uygulama Öncesi ve Sonrası Algıla-
dıkları Ağrı Puan Ortalaması Dağılımı
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Deney grubu hastaların 24 saatlik mg olarak 
aldığı morfin dozu ortalama 22.600±3.297 
mg’dir. Kontrol grubu hastaların 24 saat-
lik mg olarak aldığı morfin dozu ortalama 
26.645±4.497 mg’dır.  

Yapılan istatistiksel analize göre gruplar ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bu-
lundu (t=-4.292, p= 0.000, p<0.05*) (Tablo 
4). Deney grubu hastaların kontrol grubuna 
göre daha az morfin dozu aldığı belirlendi 
(Tablo 4).

Tablo 4. Deney ve Kontrol Grubundaki Hastaların 24 Saatlik İzlem Sonunda Aldıkları 
Toplam Morfin Dozunun(mg) Karşılaştırılması  

                         
Toplam Morfin 
Dozunun(mg)    

Deney Grubu Kontrol Grubu

N SD N SD

35 22.600 3.297 35 26.645 4.497

t=-4.292                   p= 0.000                           p<0.05*
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Deney ve kontrol grubu hastaların ameliyat 
öncesi gruplar arası homojenitesi sağlandı-
ğı için anksiyete puan ortalamaları arasında 
farklılık yoktu. Deney ve kontrol grubu has-
taların ameliyat öncesi ve sonrası anksiyete 
puan ortalamaları  arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı fark bulundu (Deney t=13.400, 
p=0.000, p<0.05*, Kontrol t=13.637, 
p=0.000, p<0.05*).  

Deney ve kontrol grupları arasında ameliyat 
sonrası anksiyete puanlarının öncesine göre 
düştüğü fakat iki grup arasında  istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlendi 
(p>0.05).  

Deney ve kontrol grubundaki hastaların uy-
gulanan tedavi yöntemlerine ilişkin memnun 
kalma düzeyleri karşılaştırıldı.  Deney gru-
bu hastaların PGE’nden memnun kalması 8, 
kontrol grubu hastaların antiemetik tedaviden 
memnun kalması 7 puan olarak belirlendi. 
Yapılan istatistiksel analiz sonucunda gruplar 
arasında anlamlı bir fark saptandı (Z=-2.774, 
p=0.006 p<0.05*) (Tablo 5).  

Tablo 5. Deney ve Kontrol Grubu Hastalara Bulantı-Kusma Tedavisine Yönelik Uygula-
nan  Yöntemlere İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırılması 

                            
Hasta 
Memnuniyeti 
(0-10)     

Deney Grubu Kontrol Grubu

Medyan En az En Çok Medyan En az En Çok

8 6 10 7 6 9

Z= -2.774                 p= 0.006                            p<0.05 *

Deney grubu hastaların memnuniyet düzeyi 
kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu.

Ölçülen yaşamsal bulgularda ise deney ve 
kontrol grubu arasında anlamlı bir fark bu-
lunmadı. Fakat uygulanan yöntemlere iliş-
kin olarak uygulama öncesi ve sonrasında 
(Deney t=2.868 p=0.00, p<0.05*, Kontrol 
t=2.92, p=0.03, p<0.05*) her iki grupta da 
kendi içinde anlamlı bir fark bulundu. 

TARTIŞMA

Araştırmada homojenite ve randomizasyon 
üst düzeyde sağlandığı için elde edilen veri-
lerin güvenilirliği yüksektir.

BK’ya ilişkin literatür taramalarında ameliyat 
sonrası geçen zamana bağlı olarak BK’da gi-
derek azalma olacağı ilk 24-48 saatte bulantı-
nın yoğun görülebileceği bilgisi verilmektedir 
(Alkaıssı et al., 2004:764; Janicki, 2005:326; 
Çekmen vd., 2005:23). Araştırma sonuçlarına 
göre ameliyat sonrası 0-2, 2-6 saatlik zaman 
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aralıklarında BS genel olarak diğer zaman 
aralıklarından daha fazla görüldü (Ming et 
al., (2004:348) ve  Gurbet vd.(2004:66)). 

Aynı zamanda BS’nın 6-12 saatlik zaman 
aralığında daha az ve 12-24 saatlik zaman 
aralığında ise hiç olmadığı ve giderek azal-
dığı belirlenmiştir. Ming ve ark’larının 
(2004:348) Ameliyat Sonrası Bulantı Kusma 
(ASBK)’nın tedavisinde akupuntur tedavisi-
nin etkisini değerlendirdikleri çalışmalarında, 
Ceyhan ve ark’larının (2004:180) major orto-
pedik ameliyatlar sonrasında HKA’de morfin 
kullanımına bağlı gelişen BK’nın önlenme-
sinde uyguladıkları reliefband uygulamasının 
etkinliğini araştırdıkları çalışmalarında,  Gur-
bet ve ark’larının (2004:66) major jinekolojik 
ameliyatlar sonrasında BK’nın önlenmesinde 
deksametezon ve ondansetron isimli iki ila-
cın karşılaştırıldığı araştırmalarında, ölçüm 
zamanlarına göre ameliyat sonrası  BS’ları 
araştırmamız verileri benzer özellik göster-
miştir. 

Compos de Carvalho ve ark.  (2007:165) kan-
ser tedavisi sırasında  oluşan bulantı-kusma-
nın engellenmesi için PGE uygulamışlar ve 
PGE’nin bulantı kusmanın engellenmesinde 
etkin olduğunu bulmuşlardır. Araştırma so-
nuçlarımız bu çalışma ile  benzerdir. 

Deney ve kontrol grupları arasında uygula-
nan yöntemlere bağlı olarak BKO’ında (De-
ney grubuna PGE, kontrol grubuna antieme-

tik uygulandı) azalma oldu. Bu veriler ışı-
ğında PGE’lerinin  BKO’ndaki azalma tıpkı 
ilaç uygulamasında olduğu gibi etkin olduğu 
açıkça görülmektedir. Compos de Carvalho 
ve ark’larının  (2007:165) çalışmaları sonuç-
larımızı desteklemektedir. 

Streitberger ve ark.’nın (2004:142), placebo 
kontrollü akupunktur tedavisinin ameliyat 
sonrası bulantı kusmanın önlenmesindeki 
etkisini araştırdıkları çalışmalarında akupun-
turun ASBK’da etkin olduğu belirlenmiştir.  
Araştırmamız verileri BS’nın azaltılmasında 
uygulanan   PGE’nin aynı akupuntur teda-
visinde olduğu gibi BS’nın azaltılmasında 
benzer özellikte olup ASBK ve HKA sonra-
sı oluşan BK’nın önlenmesi ve tedavisinde 
PGE’nin tamamlayıcı bir tedavi olarak kul-
lanılabileceğini desteklemektedir. Streitber-
ger ve arkadaşlarının (2004:142-149) far-
makolojik olmayan yöntemlerin  ASBK’da 
etkinliği konusunda hem fikir oldukları fakat 
farmakolojik olmayan yöntemlerin kendi 
başlarına tam bir tedavi şekli olamayacağı 
ve gerektiğinde ilaç tedavisine destek olarak 
kullanılmasını savunmaktadırlar. Böylece ila-
cın dozunu ve yan etkilerini azaltabilecekleri 
gibi ilaç maliyetlerini de düşürebileceklerini 
savunmuşlardır. 

Ovayolu ve Ovayolu’nun (2013:86) semp-
tom yönetiminde kanıt temelli tamamlayıcı 
yöntemlere ilişkin yazdıkları makalelerinde 
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gevşeme egzersizlerinin BK’da etkin bir yön-
tem olduğu bildirilmektedir. 

Ceyhan ve ark’ların (2004:180) majör orto-
pedik ameliyatlar sonrasında HKA’de mor-
fin kullanımına bağlı gelişen BK’nın önlen-
mesinde reliefband uygulamasının sonuçları 
incelendiğinde Reliefband, Metoklopramid 
ve Kontrol grupları (placebo) arasında yapı-
lan değerlendirmede gruplar arasında benzer 
sonuçlar elde edilmiştir.  Kontrol grubunun 
ise her iki grupla yapılan karşılaştırmasında 
istatistiksel olarak fark olduğu belirlenmiştir 
(Ceyhan ve ark., 2004:180). Araştırmamız 
sonuçlarında deney ve kontrol grubu arasın-
da istatistiksel olarak fark saptandı,  tedaviye 
yanıtın deney grubunda kontrol grubuna göre 
daha üstün olduğu açıkça görülmüştür. Ben-
zer bir çalışmayı Chiravella and McCarffrey  
(2005:208) yapmışlardır. Jinekolojik ame-
liyat ve meme kanseri ameliyatı geçiren 46 
deney grubu, 54 kontrol grubu kadın hastanın  
ASBK’nın önlenmesi ve tedavisinde aku-
puntur uygulamışlar ve akupunturun ASBK 
tedavisinde jinekolojik ameliyat geçiren has-
talarda meme kanseri hastalarına göre daha 
etkin olduğunu saptamışlardır (Chiravella ve 
McCarffrey, 2005:209).  Bu araştırmada her 
iki gruba uygulanan tedavi yöntemine bağ-
lı olarak hastaların ASBK ve HKA’ye bağlı 
BK’larında azalma gözlenmiştir. PGE uy-
gulanan deney grubundaki hastaların sadece 
3’ünde ilaç gereksinimi olmuştur. Diğer has-

talar uygulanan PGE ile tedavi edilebilmişler 
ve antiemetik ilaca gereksinim duymamış-
lardır. Gereksinim hisseden deney grubu 3 
hastaya ilaç tedavisinden önce ek PGE teklif 
edilmiş ve kabul etmedikleri için ilaç tedavi-
sine geçilmiştir.  Gruplar arasındaki fark de-
ney grubu lehinedir. 

Tablo 3’de görüldüğü gibi kontrol grubunda-
ki hastalara antiemetik tedavi uygulanmasına 
karşın, deney grubundaki hastalara antieme-
tik tedavi uygulaması yapılmadan bulantı 
kusmaları giderilmiştir.

Yapılan incelemelerde PGE’nin ameliyat 
sonrası ilk 24 saatlik dönemde ağrı yöne-
timinde kullanıldığını gösteren çok az ça-
lışmaya rastlanılmıştır. Roykulcharoen ve 
Good’un (2003:140) abdominal cerrahi ame-
liyatı olan 102 kadın hastada yaptıkları sis-
tematik gevşemenin ameliyat sonrası ağrının 
giderilmesinde etkili olduğunu belirledikleri 
çalışmalarında deney grubuna gevşeme eg-
zersizlerini ameliyattan sonra yoğun bakımda 
ilk hareket ettiklerinde uygulamaya başla-
mışlar, öncesi ve sonrasında 100’ lük yatay, 
dikey ve oblik GKÖ’ni kullanmışlar ve akut 
ağrıda etkili olduğunu bildirmişlerdir. Ame-
liyat sonrası ağrının azaltılmasında gevşeme 
ve müzik yönteminin  karşılaştırıldığı bir baş-
ka çalışmada ağrının azaltılmasına ilişkin ve-
rilerde farklılık saptanmamıştır (Good et. al.,  
2001:209).  Ameliyat sonrası ağrı yönetimin-
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de farmakolojik olmayan   tedavi yöntemleri 
olarak gevşeme ve müziğin ilaç tedavilerine 
yardımcı yöntemler olarak kullanılabileceği 
bildirilmektedir. Kwekkeboom ve ark.’larının  
(2008:188) çalışmalarında  da kanser ağrısı 
olan hastaların ¾’ünün PGE uygulayarak ağ-
rılarını hafiflettikleri bildirilmektedir.  

Araştırmamızda deney grubu hastaların kont-
rol grubuna göre daha az analjezik aldığı 
ve yapılan istatistiksel analiz sonucu grup-
lar arasında deney grubu lehine anlamlı bir 
fark olduğu belirlendi  (t=-4.292, p= 0.000, 
p<0.05*, Tablo 4).  Bu sonuç Roykulcha-
roen ve Good’un (2003:145), Ceyhan ve 
ark’larının (2004:180) çalışmalarıyla da  ben-
zerlik göstermektedir. PGE’nin etkisine bağlı 
olarak deney grubundaki hastalarda morfin 
tüketimi kontrol grubuna göre daha az olduğu 
yönündedir. Analjezi gereksinimini uygula-
nan PGE’lerinin  azalttığı  açıkça görülmek-
tedir. Azalan morfin tüketimi dolaylı olarak 
morfine bağlı gelişebilen yan etkilerden bu-
lantı ve kusmanın azalmasında etkin rol oy-
nadığını  düşündürmektedir.  

Gruplar arasında homojeniteyi sağlamak için 
anksiyete düzeyi aynı olan hastalar çalışma 
kapsamına alındı. Bu nedenle ameliyat ön-
cesi  deney ve kontrol grubu hastaların ank-
siyete puan ortalamaları arasında fark yoktu. 
Ameliyat sonrası Deney ve kontrol grupları 
arasında anksiyete puanlarının öncesine göre 

düştüğü,  fakat istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark olmadığı belirlendi.  Shue ve arkadaşları 
(2003:44) progresif gevşeme egzersizlerinin 
önemli bir şekilde hastaların stres düzeyini 
azalttığını, sağlık durumunu arttırdığını, bu 
uygulamanın esansiyel hipertansiyonlu has-
talar için yararlı olduğunu ve hemşirelerin 
PGE’ni uygulayarak bağımsız fonksiyonla-
rını genişletmek, hastaların yaşam kalitesini 
arttırmak için kullanabileceklerini belirtmiş-
lerdir. Ameliyata bağlı gelişen anksiyete, 
ameliyat sonrası dönemde kendiliğinden ge-
çen bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.   
Ameliyat sonrası anksiyete puanının kontrol 
grubuna göre daha az olması PGE’lerinin 
anksiyete üzerindeki etkisini açıkça göster-
mektedir.   

Nazik ve ark. (2014:175) PGE’nin uyku ka-
litesi üzerine etkisini incelemek için yaptık-
ları çalışmalarında PGE’nin etkin bir yöntem 
olduğunu saptamışlardır. Araştırma sonuçla-
rımızda da görüldüğü gibi PGE’nin BK’nın 
önlenmesinde etkin bir yöntem olduğu belir-
lenmiştir.

Araştırmada deney grubu hastaların yönteme 
ilişkin memnuniyet düzeyi, kontrol grubuna 
göre daha yüksek olarak belirlendi. Bu du-
rumda deney grubundaki hastaların tamamla-
yıcı bir yöntem olan PGE’lerinden memnun 
olduklarını söylemek mümkündür.  Farklı 
yöntemlerin uygulandığı çalışmalarda has-
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taların yöntemlere ilişkin memnuniyetinin  
karşılaştırılması istatistiksel olarak uygun 
olmasa da bu çalışmada; her iki grubun uy-
gulanan yöntemden memnun olmaları dikkat 
çekicidir. PGE’nin tedavide tamamlayıcı bir 
yöntem olarak  kullanılabilirliğini göster-
mektedir. 

Bu bağlamda PGE’leri tıbbi tedaviye des-
tek verecek tamamlayıcı bir yöntem olarak 
bulantı ve kusmanın önlenmesinde /azaltıl-
masında, ameliyat sonrası ağrı yönetiminde 
kullanılabilecek bir yöntem olarak değerlen-
dirilmelidir.  

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırmada homojenite ve randomizasyon 
üst düzeyde sağlandığı için elde edilen veri-
lerin güvenilirliği yüksek olup sonuçlar ge-
nellenebilir.   

Jinekolojik ameliyatlar sonrasında HKA uy-
gulanan hastalarda farmakolojik olmayan 
yöntemlerden biri olan PGE’nin uygulandığı 
hastalarda;

1. Ameliyat sonrası ilk 24 saatte hastaların  
bulantı kusma  sayısının,  emezis atağının 
ve bulantı kusma şiddetinin azaldığı, 

2. Antiemetik ilaç talebinde azalma olduğu,

3. Analjezik dozunda azalma olduğu, 

4. Anksiyete düzeyinde azalma olduğu,

5. PGE uygulanan hastaların uygulanan te-
davi yönteminden memnun oldukları sap-
tandı.

Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrul-
tusunda;

1. PGE uygulaması sonucunda hastaların  
bulantı- kusma, sayısında, emezis atağın-
da   azalma sağlandığı ve hemen hemen 
hiç  antiemetik ilaç tedavisi talebinde bu-
lunmadıkları belirlendiğinden, ameliyat 
sonrası dönemde PGE gibi farmakolojik 
olmayan yöntemlerin farmakolojik yön-
temlerle beraber tamamlayıcı tedavi ola-
rak kullanılması,

2. ASBK  ilaç dışı yöntemler kullanarak 
kontrol altına alınabilir. Hastalara ameli-
yat öncesi dönemde PGE öğretilerek ame-
liyat sonrası dönemde bulantı kusmanın 
engellenebilmesi için hastanın uygulama-
sına destek verilmesi, hastanın PGE’ni uy-
gulaması için cesaretlendirilmesi, 

3. Ağrının 5. bulgu olarak değerlendirildiği 
gibi ameliyat sonrası dönemde BK’nın 6. 
bulgu olarak değerlendirilmesi,

4. PGE uygulaması sonucunda hastaların ağrı 
şiddetlerinin azaldığı ve daha az analjezik 
dozu aldıkları belirlendiği için,  PGE’nin 
hastalara eğitim verilerek ameliyat önce-
si dönemden başlayarak ameliyat sonrası 
ağrı yönetiminde farmakolojik yöntemler-
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le beraber tamamlayıcı tedavi olarak kul-
lanılmasının sağlanması,

5. Ameliyat sonrası anksiyetenin azaltılması 
için ameliyat öncesinden hastalara PGE 
öğretilerek premedikasyonla birlikte uy-
gulanmasının sağlanması,

6. Hemşirelerin PGE ve BK’yı önlemede et-
kili diğer  farmakolojik olmayan yöntem-
ler konusunda da yeterli bilgi sahibi olma-
sının sağlanması,

7. BK’nın, ağrının, anksiyetenin  önlenmesi 
ve tedavisinde bağımsız hemşirelik giri-
şimlerinin içinde bu yöntemin yer alabil-
mesi için özellikle cerrahi hemşirelerinin 
eğitime tabi tutulması,

8. Tüm  tamamlayıcı yöntemlerinin uygu-
lanabilir kılınması için kliniklerde yeteri 
sayıda hemşirenin çalıştırılmasının sağ-
lanması araştırma sonuçlarımızın ışığında 
önerilir.  
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Patient-Controlled Analgesia (PCA)  and Morphine have an en-
demic adverse effect such as nausea and vomiting (NV). In postoperative period, nausea and 
vomiting automatically occur also because of the stressors and anesthetic medicines. Factors 
such as being a young woman, being overweight, having vomiting history during the travel and/
or after the previous anesthesia experience, smoking, inhalation analgesics, operation type (la-
paroscopic surgery, major gynecological surgery) and postoperative pain also increase the level 
of NV. Objective: This study was planned to define the effect of PRE, which is one the nonp-
harmacological methods, on nausea and vomiting for the patients that were applied PCA after 
the gynecological surgerys and to define if PRE was effective on reducing the use of antiemetic 
medicine, killing or relieving the pain, reducing the use of analgesic medicine, and anxiety. 
Methods: This study was a randomized-controlled experimental study and it was carried out 
by taking permission from Turkish Psychological Association and from the patients who had 
accepted to participate in the study. The data were collected by 35 experimental and 35 cont-
rol group patients matching the criteria of the study and that would have their Total Abdomi-
nal Hysterectomy (TAH) under general anesthesia. Those numbers were defined by the power 
analysis carried out by testing the 99.9% power the difference between the groups, the 90.3% 
power between the nausea score groups, In order to provide the sample chosen from the uni-
verse show a normal or near-normal range in experimental and control groups, in postoperative 
period, the patients taken to the scope of the study were matched between the groups according 
to their ages, education levels, Postoperative Pain (PP) classification, NI, score of preopera-
tive anxiety, type of surgery and period of preoperatively being hungry.  “Patient Informati-
on Form”, “State Trait Anxiety Inventory STAI-I”, “Patient Inspection Form” “Visual Analog 
Scale (Nausea and Pain), “Information Booklets”, and “PRE CD” were used. For the statistical 
analysis of the data, Independent Samples Test, Ki-Kare, Fisher’s Exact Test, and Mann Whit-
ney U, were used. Findings: The average of age of the experimental group and control group 
patients was defined as 48,31±4.63-48.80±5.06.  A statistically meaningful difference between 
the nausea score averages of experimental and control group patients before and after the appli-
cation and a clear decrease in both group were defined (Pre-Experiment = 4.951±1.374, Control 
= 6. 103±1.11 – Post-Experiment = 2.331±0.921, Control =3.339±1.278, p<0.05). 91.4% of the 
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experimental group patients haven’t been applied any antiemetic, 85.7% of the control group 
patients have been applied antiemetic once, and 8.6% of them have been applied antiemetic 
twice (X2=0.00, p=0.00). When the antiemetic treatment needs of the experimental and cont-
rol group patients were compared, it was stated that 91.4% of the experimental group patients 
haven’t had any antiemetic treatment.  A statistically meaningful difference was found between 
two groups (X2=0.00, p=0.00, p<0.05*). The satisfaction of the experimental group patients 
about the treatment methods was found as 8 and that of the control group patients was found as 
7. A meaningful difference was defined between the groups as a result of the statistical analysis 
(Z=-2.774, p=0.006 p<0.05*). The satisfaction level of the experimental group patients was 
found higher than that of the control group patients. Discussion: In the literature reviews about 
NV, it was stated in the literature knowledge that NV would gradually decrease according to 
the postoperative period and intense nausea could be seen in first 34-48 hours (Alkaıssı et al. 
2004:764, Janicki 2005:326, Çekmen et al. 2005:23 ). In this study, in the postoperative time 
intervals of 0-2 and 2-6, NV was generally seen more than the other time intervals (Ming et 
al. 2004:348, Gurbet et al. 2004:66). Our study results show similarities with the results in the 
study of Ming et al (2004:348) in which they evaluated the effect of acupuncture therapy in 
Postoperative Nausea and Vomiting (PNV), in the study of Ceyhan et al. (2004:180) in which 
they studied the effectiveness of the application of relief band they applied to prevent the NV 
progressing because of the use of morphine for PCA after the major orthopedic operations, in 
the study of Gurbet et al. (2004:66) in which they compared the two medicines called dexamet-
hasone and ondansetrone used for preventing NV after the major gynecological surgerys, and in 
their study in which they compared the Nausea Scores (NS) according to the measuring time, in 
the study of Compos de Carvalho et al. (2007:165) in which they determined the effectiveness 
of PRE applied for the nausea and vomiting occurred in the treatment of cancer. Nausea Score 
Averages (NSA) had a clear decrease. In the view of these data, it was clearly seen that PRE was 
effective on the decrease of NSA just like that of the application of medicine. It was determined 
that progressive relaxation exercise was an effective method in NV as it also took part in the ar-
ticles of Ovayolu (2013:86) wrote about the proof-based complementary methods in symptom 
management. In our study, it was found that experimental group patients had less analgesia 
dose than control group patients and there was a meaningful difference between the groups in 
favor of experimental group as a result of the statistically carried out T-Test analysis (t=-4.292, 
p= 0.000, p<0.05*, Table 4). According to the results of the study, it can be said that morphine 
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consumption of the experimental group patients was less than that of control group in terms 
of the effect of PRE. Result and Suggestions: Because the homogeneity and randomization 
were highly provided, the data collected were highly reliable. The results could be generalized. 
For the patients to whom PCA applied after the gynecological surgeries and for the patients to 
whom PRE, one of the nonpharmacological methods, was applied, it was determined that the 
number and level of the NV of the patients decreased in the first 24 hours after the operation, 
there was a decrease in the demand of antiemetic medicine, in analgesia dose, and in anxiety 
level, and their satisfaction about the method was higher than that of the control group. It is 
suggested that PRE should be used in postoperative period with the pharmacological methods 
as complementary methods in removing the Pain, Nausea, and Vomiting. NV should be routine 
evaluated as the 6th finding in postoperative period just like the pain was routine evaluated as 
the 5th finding, in-service training programs should be carried out so that the PRE can take place 
in nursing care process, it should be provided that the nurses can be aware of the current affairs, 
and PRE should take part in independent nursing attempts. 
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HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA KULLANIM MODELLERİ VE BU 
MODELLERİN KULLANILDIĞI ARAŞTIRMA ÖRNEKLERİ  1

RESEARCH UTILIZATION MODELS IN NURSING AND RESEARCH 
EXAMPLES USING THESE MODELS

Süheyla ALTUĞ ÖZSOY1,  İlknur GÖL2
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2 Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çankırı / Türkiye

Öz:  Araştırma kullanım modelleri, hemşirelerin 
araştırma bulgularını uygulamalarında kullana-
bilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla gelişti-
rilmiştir. Modellerin kullanımı, kanıta dayalı uy-
gulamaların artmasının yanında zaman ve kaynak 
kullanımının da en üst düzeye çıkarılabilmesine 
yardımcı olabilmektedir. Hemşirelik bakımını en 
üst düzeye çıkarmak ve bakımın kalitesini iyileş-
tirebilmek için başarılı ve maliyet etkin bir bakım 
gerçekleştirilmesinde kanıta dayalı uygulamala-
rın önemi büyüktür. Bu noktada araştırma kulla-
nım modellerinin kullanılması önerilmektedir. Bu 
derlemede hemşirelerin araştırma kullanım dav-
ranış ve tutumlarında önemli bir değişim sağla-
yacağı düşünülen ve literatürde araştırma kullanı-
mı çalışmalarında sıklıkla kullanılan STETLER, 
IOWA, OTTAWA ve PARİSH araştırma kullanım 
modelleri ele alınmıştır. Ayrıca, bu modellerin 
kullanıldığı araştırma örnekleri verilmiş ve mo-
dellerden nasıl yararlanılacağı konusunda öneri-
lerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Araştırma Kul-
lanımı, Model, Araştırma Kullanım Modeli 

Abstract: Research utilization models have been 
developed to help nurses to use research findings 
in practice. Using these models does not only inc-
rease evidence based practices but also contribute 
to effective use of resources and time. Evidence 
based practices play an important role in provi-
sion of successful and cost-effective nursing care 
to improve the quality of nursing care. To achie-
ve these goals, it is recommended that research 
utilization models should be adopted. In this re-
view, the research utilization models STETLER, 
IOWA, OTTAWA and PARIHS, thought to cause 
considerable changes in nurses’ research utiliza-
tion behaviors and attitudes and frequently used 
in studies about research utilization have been 
analysed. In addition, examples of studies using 
these models have been supplied and recommen-
dations about how nurses can make use of them 
have been made. 

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

GİRİŞ

Araştırma, kısaca sorulara yanıt bulmak veya 
problemleri çözmek için disiplinli yöntemle-
ri kullanan sistematik bir sorgulama olarak 
tanımlanmaktadır (Polit and Beck, 2004:3, 
Keskin, 2014:1). Amacı, gerçekleri/kuram-
ları gözden geçirmek, genellenebilir bilgi-
yi geliştirmek ve genişletmektir (Polit and 
Beck, 2004:3). Hemşirelik araştırmaları ise; 
hemşirelik uygulaması, eğitimi, yönetimi 
ve bilişimi de dahil olmak üzere hemşirelik 
mesleğinde önem taşıyan konular hakkında 
bilgi geliştirmek üzere tasarlanan sistematik 
sorgulamalardır. Hemşirelik araştırmalarının 
amacı, kanıta dayalı uygulama için sağlam bir 
temel oluşturmak ve üretilen bilginin hemşi-
relik uygulamalarına dayanak oluşturmasını 
sağlamaktır. Bu nedenle araştırmaların ya-
pılması kadar araştırmalardan elde edilen so-
nuçların kullanılması da önemlidir (Polit and 
Beck, 2004:3).  

Araştırma kullanımı kısaca araştırmaya daya-
lı bilginin uygulamaya dönüştürülme süreci-
dir (Estabrooks and et al., 2003:7). Araştırma 
kullanımı Titler ve ark. (1994:307) tarafın-
dan, “çalışmaların eleştirel olarak  değerlen-
dirilmesi, bulgularının sentezi, uygulamaya 
aktarılması ve değişimin değerlendirilmesi 
süreci” olarak tanımlanmaktadır (Titler et 
al., 1994: 308; Yürümezoğlu ve Kocaman, 
2008: 36). Kanada Sağlık Araştırmaları Ens-

titüsü (Canadian Institutes of Health Research 
(CIHR) (2000) bilgi dönüşümünü; “gelişmiş 
sağlık, daha etkin hizmet ve ürün, güçlen-
dirilmiş bir sağlık sistemi, araştırmacılar ve 
kullanıcılar arasında bilgi alışverişi, bilginin 
sentezi, değişimi ve etik olarak kullanılma-
sı” şeklinde tanımlamaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütü (2005) ise bilgi dönüşümünü, “sağlık 
sistemlerinin güçlendirilmesi ve insan sağ-
lığının iyileştirilmesi, küresel ve ulusal ye-
niliklerin yararlarını hızlandırmak için ilgili 
paydaşlar tarafından bilginin sentezi, deği-
şimi ve uygulanması” olarak tanımlamıştır 
(Sudsawad, 2007:1). Araştırmaların kulla-
nımı için çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır. 
Rich (1975), Weis (1977) ve Larsen (1980), 
araştırma kullanımını araçsal ve kavramsal 
olarak sınıflandırırken, Bayer ve Trice (1982) 
bu sınıflandırmaya sembolik kullanımı da ek-
lemiştir (Estabrooks, 2003:7). 

Araçsal kullanım (doğrudan); araştırma 
bulguları doğrultusunda hazırlanan klinik 
protokoller gibi araştırma bulgularının klinik 
uygulamada somut bir biçimde kullanılması 
olarak tanımlanmaktadır.

Kavramsal araştırma kullanımı (dolaylı); 
araştırma bulgularının belirli bir uygulamaya 
yönelik kişinin düşüncesini değiştirmek ama-
cıyla kullanılması şeklinde tanımlanmaktadır.

 Sembolik araştırma kullanımı ise; araştırma 
bulgularının politika ve kararları etkilemek 
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amacıyla politik bir araç ya da ikna edici ola-
rak kullanılması şeklinde tanımlanmaktadır 
(Estabrooks, 2003:7).

HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA  
KULLANIMI VE ÖNEMİ 

Mesleki uygulamalarda doğru kararlar ve-
rebilmek için kaynak olarak kullanılabile-
cek geçerli bilgiye gereksinim vardır. Yeni 
bilgilerin geliştirilmesi, hemşirelik eğitimi, 
uygulaması ve bakımındaki değişikliklerin 
sağlanması açısından da önemlidir (Cara-
minca et al., 2002:28). Yeni bilgilerin ortaya 
çıkarılması araştırma yapmaktan geçmek-
tedir. Profesyonel bir hemşire, uygulamala-
rını iyileştirmek, değiştirmek ve destekle-
mek için hem araştırmalar yapmalı, hem de 
araştırma sonuçlarını kullanmalıdır (Temel 
ve ark., 2009: 457). Ayrıca, araştırma kulla-
nımının arttırılması, hemşirelik bakımının 
iyileştirilmesi için de önemli bir yaklaşımdır 
(Estabrooks, 2003:210). Ancak; hemşirelik-
te araştırma sonuçlarının istenilen düzeyde 
kullanılmıyor olması bir problem olarak ta-
nımlanmakta ve bunun temel nedeni de araş-
tırma ve uygulama arasında yer alan boşluk 
olarak gösterilmektedir. Hemşire araştırmacı-
lar, Abdellah’dan (1970) bu yana yaklaşık 45 
yıldır araştırmalar ve uygulamalar arasındaki 
bu boşluğu giderebilmek için meslektaşlara 
çağrıda bulunmakta ve bu boşluğun ancak 
araştırma sonuçlarının klinik uygulamalarda 

da kullanılması ile giderilebileceğini ifade et-
mektedirler (Estabrooks, 1999:203).

Champion (1996:19) yürüttüğü çalışmasında 
hemşirelerin araştırmaya yönelik tutumları-
nın ve araştırmaya verdikleri önemin araştır-
ma sonuçlarını kullanmada önemli olduğunu 
belirtmektedir. Retsas (2000:601) yaptığı ça-
lışmada hemşirelerin büyük bir bölümünün 
bir araştırma projesinde yer almak istedikle-
rini saptamıştır. Özsoy ve Ardahan (2006:94) 
çalışmalarında hemşirelerin %75.9’unun, Er-
doğan ve Kocaman ise (2011:32) %88’inin 
uygulamaların araştırmalara dayalı olması 
gerektiğini düşündüklerini belirtmişlerdir. 
Hemşirelerin araştırmalara katılmaya istekli 
olmalarına ve uygulamaların araştırmalara 
dayalı olmasını önemsiyor olmalarına rağmen 
güvenilir bulguların uygulamaya aktarılması 
konusundaki boşluk henüz doldurulamamış-
tır (McCloskey, 2008:39). Bu boşluğun dol-
durulmasında, hemşirelerin araştırma sonuç-
larını kullanmalarını kolaylaştırabilmek için 
araştırma kullanım modellerinden yararlanıl-
ması önerilmektedir (Cummings et al., 2007: 
25; Bayık ve Ardahan, 2011: 64). 

ARAŞTIRMA KULLANIM  
MODELLERİ 

Model, onu ifade eden şeyleri anlamamıza 
yardımcı olan bir simgedir. Gerçek olmayan 
fakat mümkün olduğunca gerçeğine uygun 
şekilde onu temsil eder. Model, bir mesleğin 
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merkezinde yer alan ana kavramların ve bu 
kavramlar arasında kurulan mantıksal ilişki-
leri şematik olarak açıklar. Hemşirelik model-
lerinin kavramsal çatısı, hemşirelik eğitimi, 
yönetimi, uygulaması ve araştırmalarına te-
mel oluşturmakta ve yönlendirmektedir. Mo-
deller araştırma süreci basamakları ile hem-
şirelik bilgisi arasındaki ilişkinin sentezinde 
de önemli rol oynarlar (İnan vd., 2013:133). 
Ayrıca modeller, girişimlerin geliştirilmesine 
ve test edilmesine yol göstererek, araştırma 
sonuçlarının bilimsel bir çerçeve içerisinde 
açıklanmasına da yardımcı olur (Mock et al., 
2007: 504, İnan vd., 2013:133).

Araştırma kullanım modelleri de; klinik uy-
gulamalarda değişim yapmak, kanıta dayalı 
rehberler geliştirmek ve araştırma-uygulama 
işbirliğine yön vermek amacıyla geliştiril-
miştir (Eccles et al.,2005:107). Bu modellerin 
kullanılmasının hemşirelerin araştırma kul-
lanma davranışlarında ve tutumlarında önem-
li bir değişim sağlayacağı düşünülmektedir 
(Bayık ve Ardahan, 2011:64). Hemşirelikte 
araştırma kullanımı konusunda resmi olarak 
yürütülen ilk proje 1970 yılında uygulanan 
WHICHE projesidir. Projede hemşirelikte 
araştırma sayısını, kalitesini ve araştırma kul-
lanımını arttırmak amaçlanmıştır. Yenilikle-
rin difüzyonu ve planlı değişim kavramlarına 
dayalı olarak gerçekleştirilen projede yalnız-
ca araştırma kullanımına değil, aynı zamanda 
ölçüm araçlarının geliştirilmesine de katkı 

sağlanmıştır. Hemşirelerin kurumsal değişim 
ajanı olduğuna inanılmış ve problem çözme 
yaklaşımı kullanılmıştır. Bu kapsamda hem-
şirelere araştırma süreci ve uygulamalarda 
araştırma kullanma ile ilgili eğitimler veril-
miştir (Çınar, 2011: 14). Hemşirelik alanın-
da 25’ten fazla araştırma kullanım modeli 
yayınlanmıştır. Ancak, tüm hemşireler için 
ve her alanda işe yarayan tek bir araştırma 
kullanım modeli yoktur. Yapılan çalışmalar-
da sıklıkla kullanılan modeller ise “Stetler 
Modeli, Iowa Modeli, Ottawa Modeli ve PA-
RIHS Modeli” dir (Kocaman, 2004:280). Bu 
derlemede, hemşirelikte araştırma kullanımı 
çalışmalarında sıklıkla kullanılan bu model-
ler ve kullanıldıkları araştırma örnekleri ile 
bu modellerden nasıl yararlanılacağı üzerinde 
durulmuştur. 

STETLER ARAŞTIRMA KULLANIM 
MODELİ

Model ilk olarak; 1976 yılında Boston Üni-
versitesi Halk Sağlığı okulunda araştırmacı 
olan C.B. Stetler ve G. Marram tarafından 
hemşirelerin araştırmaları değerlendirmeleri 
ve uygulamalarında ki kullanımları ile ilgili 
süreci tanımlayan, “Stetler/Marram Araştır-
ma Kullanım Modeli” olarak geliştirilmiştir. 
Stetler tarafından 2001 yılında revize edile-
rek “Stetler Araştırma Kullanım Modeli” adı-
nı almıştır (Sudsawad, 2007:12). Bu model, 
araştırma bulgularının güvenli ve etkili bir 
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şekilde kullanımını kolaylaştırmak için eleş-
tirel düşünme ve karar verme adımlarından 
oluşan uygulayıcı odaklı bir modeldir (Stet-
ler, 2001:273; Susdawad,2007:12). Stetler 
Araştırma Kullanım Modeli; beş aşamadan 
oluşmaktadır (Şekil 1) (Stetler, 2001:273; 
Susdawad, 2007:12). 

1. Hazırlık aşaması; amaç, bağlam, araştırma 
ve kanıt kaynaklarına odaklanmaktadır. Olası 
sorunlar, problemler tanımlanarak öncelikler 
belirlenir; inanç, kaynak veya zaman sınırı 
gibi etkili iç ve dış faktörler tanımlanır ve sis-
tematik derlemeler ile araştırma kaynakların-
dan kanıt aranır (Stetler, 2001:25; Susdawad, 
2007:13). 

2. Geçerlilik aşaması; bu aşama; bulguların 
onaylanmasına odaklanır. Ulaşılan her bir 
araştırmanın sistematik eleştirisi yapılır. Bu 
eleştiri genel araştırma eleştirilerinden biraz 
farklıdır. Araştırma bulgularının; uygulama 
için potansiyel uygunluğu veya kabul_edi-
lebilirliği açısından zayıf ve güçlü yönleri 
değerlendirilir. Elde edilen kanıtlar özetlenir. 
Eğer değerlendirme sonucunda araştırmalar-
da yeterli kanıta ulaşılamazsa süreç sonlan-
dırılır. Yeterli kanıta ulaşıldığında uygula-
yıcı bir sonraki aşamaya geçebilir (Stetler, 
2001:275; Susdawad, 2007:13). 

3. Değerlendirme/karar verme aşaması; elde 
edilen kanıtın uygulama ortamına uygunlu-
ğunu belirleyen ve gestalt olarak bilinen dört 

ölçüte odaklanmaktadır. Bu ölçütler, ortamın 
uygunluğu, kanıtın uygulanabilirliği, kanıtın 
hayata geçirilmesi ve mevcut uygulamadır 
(Stetler, 2001:276; Susdawad, 2007:13). 

4. Dönüşüm/uygulama aşaması; kanıtın uy-
gulanması sürecine odaklanmaktadır. Kulla-
nım tipi kararı ile başlayan süreç (kavramsal, 
araçsal, sembolik), kullanım düzeyi (birey, 
grup, kuruluş) ile devam eder. Daha sonra de-
taylar (ne yapılmalı, kiminle yapılmalı, ne za-
man ve nasıl yapılmalı vb.) belirlenir (Stetler, 
2001:277; Susdawad, 2007:13). 

5. Değerlendirme aşaması; kanıtın kullanı-
mının değerlendirilmesine odaklanır. Eğer 
“kullanım üzerine düşünme” kararı veril-
diyse planlanan değişikliğin ortama uygun-
luğunun değerlendirilebilmesi için bir pilot 
çalışma yapılır. Pilot çalışma, sonuçları plan-
lanan değişikliğin resmi olarak uygulamaya 
geçirilmesinde belirleyici olarak kullanılır. 
Ancak direkt olarak “kullanım” kararı veril-
diyse uygulama süreci ve sonuçları değerlen-
dirmeye alınır (Stetler, 2001:277; Susdawad, 
2007:13). 

Örnek Araştırma I

Parkinson hastalarında anksiyeteyi değerlen-
dirmede kullanılabilecek en iyi anksiyete de-
ğerlendirme aracını belirleyebilmek için Stet-
ler araştırma kullanım modeli kullanılmıştır. 
Hazırlık aşamasında; öncelikle epidemiyo-



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yaz Sonbahar Sayı: 8 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Summer Autumn Issue: 8 Year: 2016

ID:170 K:255
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

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

(2015/03944- 2015-GE-17296)

167

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

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

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

   www.uheyadergisi.com

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

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

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

lojik veriler ile konunun önemine vurgu ya-
pılmış ve CINANHL, COCHRANE, psycIN-
FO, MEDLİNE ve Pubmed veri tabanların-
dan konu ile ilişkili literatür taraması gerçek-
leştirilmiştir. Geçerlilik aşamasında; ulaşılan 
araştırmaların eleştirel analizi ve elde edilen 
kanıtların düzeyine yönelik tablolar yapıl-
mıştır. Araştırmaların analizinde Melynk ve 
Fineout tarafından geliştirilen sistematik in-
celemeler için eleştirel değerlendirme soru-
ları kullanılmıştır. Araştırmaların sonucunda 
Parkinson hastalarında anksiyetinin değer-
lendirilmesinde kullanılabileceği önerilmiş 
dört farklı anksiyete değerlendirme aracına 
ulaşılmıştır. Parkinson hastalarında anksiye-
tinin en iyi şekilde belirlenebilmesine yöne-
lik yeterli kanıtın olduğu kanısına varılmıştır. 
Değerlendirme/karar verme aşamasında; 
ulaşılan dört anksiyete değerlendirme aracı 
uygulama ortamına ve hasta popülasyonuna 
uygunluğu açısından değerlendirilmiştir. De-
ğerlendirme sonucunda, ön hazırlık gerektir-
meyen ve hastalar tarafından 10 dakikalık bir 
süreden daha kısa sürede yanıtlanabilecek 14 
soru içeren geçerlik ve güvenirliği çalışılmış 
bir araç kullanım için uygun bulunmuştur. 
Dönüşüm/uygulama aşamasında; kullanımı 
uygun bulunan araca yönelik araştırma bul-
guları, aracın kuruma entegrasyonu açısından 
değerlendirilmesi amacı ile uzman bir psi-
kiyatriste sunulmuş ve olumlu geri bildirim 
alınarak aracın kullanımına karar verilmiş ve 

bir uygulama planı geliştirilmiştir. Değerlen-
dirme aşamasında; aracın kullanımına karar 
verildikten sonra kullanımının değerlendiril-
mesinde bir klinik uzman görevlendirilmiştir. 
Konuya yönelik kurum politikaları geliştiri-
lerek, personele eğitimler verilmiştir (Snyder 
et al., 2011:136,141). 

Örnek Araştırma II

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde yapı-
lan bir diğer çalışmada da; geçmişte depres-
yon öyküsüne sahip olan ve olmayan gebe 
kadınların postpartum depresyon açısından 
karşılaştırılmasında Stetler araştırma kulla-
nım modeli kullanılmıştır. Hazırlık aşama-
sında; araştırma sorusu oluşturulmuş ve lite-
ratür taraması gerçekleştirilmiştir. Geçerlilik 
aşamasında; literatür taraması sonucunda 
postpartum depresyon ve risk faktörü olarak 
depresyon hikayesi ile ilişkili 6 araştırma ma-
kalesine ulaşılmış makalelerin eleştirel ana-
lizi yapılmıştır. Değerlendirme/karar verme 
aşamasında; literatürden elde edilen bulgu-
lar sentez edildiğinde postpartum depresyon 
için geçmişte depresyon hikayesi bulunması-
nın risk faktörü olduğu tanımlanmıştır. Son-
rasında, “Antenatal Bakım”; “Sağlıklı Gebe 
Kadınlar İçin Rutin Bakım” gibi var olan uy-
gulama rehberleri uygulamada değişiklik ih-
tiyacının olup olmadığını belirlemek amacıy-
la incelenmiş ve rehberlerde gebe kadınların 
daha önceden yaşadıkları depresyon öyküsü 
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açısından taranmadıkları bulunmuştur. Bu 
sonuç var olan uygulamanın değiştirilmesi 
yönünde destekleyici kanıt oluşturmuştur. 
Dönüşüm/uygulama aşamasında; birincil 
bakım düzeyinde değişikliğin yapılmasını 
tanımlamaktadır ve bu değişiklik; gebe ka-
dınların izlemlerinde depresyon hikayesi 
açısından taranması ve uygulamanın doğum 

öncesi bakım rehberlerinde yer almasını içer-
mektedir. Değerlendirme aşamasında; dep-
resyon geçmişi olan gebe kadınların birincil 
bakımdaki tanı ve tedavilerinde uygulayıcılar 
tarafından kullanılmak üzere geliştirilen pla-
nın etkinliğinin uzun vadede izlenmesini kap-
samaktadır (Bishop, 2007:7). 

1 
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IOWA ARAŞTIRMA KULLANIM  
MODELİ

Model, ABD’de Iowa Üniversitesi Hastane-
leri ve hemşirelik okulu işbirliğiyle Titler ve 
arkadaşları tarafından 1994 yılında geliştiril-
miştir. Amacı; hasta sonuçlarını iyileştirmek 
için hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına yar-
dımcı olmaktır. Uygulamada karşılaşılan so-
runlara yönelik klinik araştırmalar yapılma-
sında hemşireler ve diğer disiplinler ile işbir-
liğini gerektirmektedir. IOWA modeli kanıt-
ların klinik uygulamaya entegre edilmesinde, 
problem tanılamada ve çözüm geliştirmede 
hemşirelik uygulamalarına rehberlik etmeyi 
amaçlamaktadır (Karaca ve Şahin, 2014:2). 
Model altı aşamadan oluşmaktadır (Şekil 2).  
Bunlar;

1. Problem odaklı tetikleyiciler veya bilgi 
odaklı tetikleyicilerin belirlenmesi aşaması; 
araştırmalar yoluyla klinik uygulamaların ge-
liştirilmesi için güçlü uyaranlar olarak prob-
lem veya bilgi odaklı tetikleyiciler tanımlanır. 
Problem odaklı tetikleyiciler; klinik problem 
ya da bir risk yönetim sorunu olabilirken, bil-
gi odaklı tetikleyiciler; araştırma bulguları, 
uygulama kılavuzları veya kurumdaki uzman 
hemşirelerin bilgilerinden ortaya çıkmakta-
dır. Belirlenen problemin çalışanlar ve kurum 
için öncelikli olup olmadığı da bu aşamada 
belirlenir (Cullen and Adams, 2010: 307). 

2. Ekip oluşturma aşaması; kanıta dayalı uy-
gulama değişikliğini, değerlendirmeye ve ge-
liştirmeye yardımcı olacak üyelerden bir ekip 
oluşturulur (Dody and Dody, 2011: 662). 

3. Araştırmalar ve literatürün toplanması 
aşaması; ekip tarafından uygulamadaki de-
ğişime rehberlik edecek mevcut araştırmalar 
toplanır (Karaca ve Şahin, 2014: 5).

4. Literatür incelemesi, analizi ve sentezi 
aşaması; toplanan araştırmalar analiz edilir 
ve uygulama ortamına uygunluğu açısından 
değerlendirilir (Karaca ve Şahin, 2014: 5; 
Cullen and Adams, 2010: 309). 

5. Pilot çalışma aşaması; uygulama ilk önce 
küçük bir grup hasta üzerinde kullanılır (Ka-
raca ve Şahin, 2014: 5; Cullen and Adams, 
2010: 309). 

6. Değerlendirme aşaması; pilot uygulama-
nın sonuçlarının değerlendirilmesini kap-
samaktadır. Değerlendirmeden elde edilen 
verilere göre gerekli iyileştirmeler yapılır ve 
değişim uygun olan diğer hastalara uygulanır 
(Şekil 2). Uygulamadaki değişim; yapı, süreç 
ve sonuç açısından izlenir. Modelin kullanım 
kolaylığı için kurumsal ve yönetimsel destek 
çok önemlidir (Titler et al., 1994:312; Brown, 
2014:158; Karaca ve Şahin, 2014: 5).
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Şekil 2. Iowa Araştırma Kullanım Modeli. *Titler et al. 1994:310. 
 
Örnek Araştırma I 

NewYork hastanesi yoğun bakım 
ünitesinde sözel iletişim kuramayan 
hastaların ağrısının değerlendirilmesi 
için bir ağrı gözlem aracının 
kullanımının sağlanmasında Iowa 
Modeli kullanılmıştır. Problem veya 

bilgi odaklı tetikleyicilerin belirlenmesi 
aşamasında; hemşireler sözel iletişim  
 
kuramayan hastaların ağrı seviyelerini 
değerlendirebilmek için bir ağrı 
değerlendirme aracının eksikliğini sorun 
olarak belirtmişlerdir (Problem odaklı 
tetikleyici). Ekip oluşturma 

Problem Odaklı Tetikleyiciler Bilgi Odaklı Tetikleyiciler 

Konu Kurum İçin  
Öncelikli mi? 

Hayır 

Diğer Tetikleyicileri Göz 
Önünde Bulundurun 

Evet 

Uygulamaya Aktarmak/Uygulamada Kullanmak Üzere Araştırmaları 
İnceleyin ve Sentez Edin 

Yeterli Araştırma 
Var mı? 

Hayır Evet 

Pilot Çalışma Araştırma 
Üretilmesi 

Diğer Tip Kanıtlardaki Temel 
Uygulamalar 

Değişim 
Uygulamaya 

Adapte Edilmek 
İçin Uygun mu? 

Evet 
Değişim 
Başlatın 

Yapı, süreç ve 
sonuç verilerini 

takip edin Sonuçların Yayınlanması 

Bakım Kalitesi ve 
Yeni Bilgiyi 

Değerlendirilmeyi 
Sürdürün 

Ekip Kurun 

İlgili Araştırma ve Literatürü Toplayın 

Hayır 

Şekil 2. Iowa Araştırma Kullanım Modeli. *Titler et al. 1994:310.
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Örnek Araştırma I

NewYork hastanesi yoğun bakım ünitesinde 
sözel iletişim kuramayan hastaların ağrısının 
değerlendirilmesi için bir ağrı gözlem aracı-
nın kullanımının sağlanmasında Iowa Modeli 
kullanılmıştır. Problem veya bilgi odaklı te-
tikleyicilerin belirlenmesi aşamasında; hem-
şireler sözel iletişim kuramayan hastaların 
ağrı seviyelerini değerlendirebilmek için bir 
ağrı değerlendirme aracının eksikliğini sorun 
olarak belirtmişlerdir (Problem odaklı tetik-
leyici). Ekip oluşturma aşamasında; cerrahi 
yoğun bakım ünitesinin yönetim birimi ve 
bir uzman klinik hemşiresinin yer aldığı ekip 
oluşturulmuştur. Araştırmalar ve literatürün 
toplanması aşaması; belirlenen sorundan 
yola çıkarak değişime rehberlik edecek mev-
cut araştırmalar toplanmıştır. Literatür ince-
lemesi, analizi ve sentezi aşamasında; topla-
nan araştırmalar analiz edilmiş ve uygulama 
ortamına uygunluğu değerlendirilmiştir. Konu 
ile ilgili yeterli araştırma olduğu sonucuna 
varılmıştır. Pilot çalışma aşamasında; uygun 
bulunan bir ağrı değerlendirme aracı için pilot 
uygulama yapılmıştır. Değerlendirme aşama-
sı; pilot uygulama sonucunda; hasta sonuçla-
rında iyileşme gözlenmiş ve ağrı değerlendir-
me aracının kullanımı onaylanmıştır (Kowal,  
2010:4,10).

Örnek Araştırma II

ABD’de bir akademik tıp merkezinde sağlık-
lı yenidoğanlar için doğumdan hemen sonra 
kanguru bakımının (KB) rutin olarak kullanı-
mının sağlanmasında Iowa Modeli kullanıl-
mıştır. Problem veya bilgi odaklı tetikleyicile-
rin belirlenmesi aşamasında; kanguru bakımı 
hakkında ortaya çıkan yeni bilgiler, araştırma-
lar, örgütsel standart ve yönergeler bilgi odak-
lı tetikleyici olarak belirlenmiştir. Kurum ba-
zında bu uygulamanın ne düzeyde kullanılıyor 
olduğunu tespit edebilmek amacıyla, doğum 
yapan anneler ile taburcu olmadan önce yapı-
lan görüşmeler sonucunda, KB uygulamasının 
istenen düzeyde olmaması, KB ile ilgili iyi-
leştirmelerin yapılması ve hemşirelerin bilgi-
lerinin arttırılmasının gerekliliği yönünde te-
tikleyici olmuştur. Kurumda bulunan “İyi Uy-
gulamalar Komitesi” ne sunulmak üzere KB 
ile ilgili en güncel araştırmalar, kanıt tabloları, 
kurumdaki mevcut uygulama ve sonuçlarına 
yönelik bir çalışma yapılmış ve komiteye su-
nulmuştur. Belirlenen kurumsal hedefleri art-
tıracağı düşüncesi ile komite tarafından konu 
kurum için önemli bulunmuştur. Ekip oluş-
turma aşamasında; bir klinik uzman hemşi-
re, diğer birim hemşireleri, doktorlar, hemşire 
yardımcıları ve emzirme danışmanlarının yer 
aldığı bir ekip oluşturulmuştur. Araştırmalar 
ve literatürün toplanması aşaması; değişime 
rehberlik edecek mevcut araştırmalar toplan-
mıştır. Literatür incelemesi, analizi ve sente-
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zi aşamasında; toplanan araştırmalar analiz 
edilerek uygulama ortamına uygunluğu açı-
sından değerlendirilmiştir. Ekip tarafından 
KB’na yönelik son araştırmalar, Amerika Pe-
diatri Akademisi, Kadın Sağlığı Obstetrik ve 
Yenidoğan Hemşireliği Derneği ve Amerika 
Emzirme Tıp Akademisi yönergeleri değer-
lendirilmiş ve yeterli kanıt olduğu kanısına 
varılarak konu hakkında protokol ve hasta 
eğitim broşürleri hazırlanmıştır. Pilot çalış-
ma aşamasında; öncelikle hemşirelere KB 
ve önemi hakkında dört eğitim oturumu dü-
zenlenmiştir. Eğitim sonrası pilot uygulama 
süreci başlamıştır. Değerlendirme aşaması; 
Pilot uygulamadan beş hafta sonra, anneler 
ile yapılan görüşmelerde kurumda emzirme 
başlatma oranının %10 artış gösterdiği ve ai-
lelerin de olumlu geri bildirim verdiği belir-
lenmiştir. Sonuçlar değerlendirilerek KB’nın 
doğumdan hemen sonra rutin olarak uygulan-
masına karar verilmiş ve protokol oluşturul-
muştur (Haxton et al., 2012:220,230). 

OTTAWA ARAŞTIRMA KULLANIM 
MODELİ

Ottawa modeli, Ottawa Hastanesi ve Ottawa 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi işbir-

liği ile Logan ve Graham tarafından 1998 yı-
lında geliştirilen interaktif bir modeldir (Ho-
gan and Logan, 2004:257; Stacey et al., 2006: 
3; Sudsawad, 2007:7). Graham ve Logan ta-
rafından 2004 yılında yeniden revize edilen 
model araştırma kullanımını, birbirine bağlı 
kararların dinamik bir süreci ve model öğe-
lerinin her biriyle ilişkili bireylerin eylemleri 
olarak tanımlamaktadır (Graham and Logan, 
2004:93). Bu model üç aşamadan oluşmakta-
dır (Şekil 3). Bunlar;

1. Engellerin ve desteklerin tanımlanma 
aşaması; (kanıta dayalı yenilik, potansiyel 
uyum sağlayıcılar, uygulama ortamı), 

2. Girişimleri izlem aşaması; (uygulama 
müdahale stratejileri, adaptasyon)

3. Sonuçların değerlendirilmesi aşaması; 
(sonuçlar) (Sudsawad, 2007:7). 

Ottowa Modeli, yeniliği uygulamaya geçir-
meden önce, geçirme sürecinde ve sonrasın-
da her öğenin tanılanması, izlenmesi ve de-
ğerlendirilmesinin gerekliliğini savunmakta-
dır (Graham and Logan, 2004:95).
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Ottawa modeli, Ottawa Hastanesi ve 
Ottawa Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi işbirliği ile Logan ve Graham 
tarafından 1998 yılında geliştirilen 
interaktif bir modeldir (Hogan and 
Logan, 2004:257; Stacey et al., 2006: 3; 
Sudsawad, 2007:7). Graham ve Logan 
tarafından 2004 yılında yeniden revize 
edilen model araştırma kullanımını, 
birbirine bağlı kararların dinamik bir 
süreci ve model öğelerinin her biriyle 
ilişkili bireylerin eylemleri olarak 
tanımlamaktadır (Graham and Logan, 
2004:93). Bu model üç aşamadan 
oluşmaktadır (Şekil 3). Bunlar; 

1. Engellerin ve desteklerin 
tanımlanma aşaması; (kanıta 

dayalı yenilik, potansiyel uyum 
sağlayıcılar, uygulama ortamı),  

2. Girişimleri izlem aşaması; 
(uygulama müdahale stratejileri, 
adaptasyon) 
 

3. Sonuçların değerlendirilmesi 
aşaması; (sonuçlar) (Sudsawad, 
2007:7).  

Ottowa Modeli, yeniliği uygulamaya 
geçirmeden önce, geçirme sürecinde ve 
sonrasında her öğenin tanılanması, 
izlenmesi ve değerlendirilmesinin 
gerekliliğini savunmaktadır (Graham 
and Logan, 2004:95). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Ottawa Araştırma Kullanım Modeli. Graham and Logan 2004: 94. 
 
 
 
Örnek Araştırma I 

Araştırmaya dayalı bir aile 
değerlendirme aracı kullanarak 
yenidoğan yoğun bakım ekibinin 
performansını arttırmak amacıyla 
yapılan bir çalışmada; Engel ve 

desteklerin tanımlanması aşamasında; 
kanıta dayalı yenilik olarak bir çocuk 
hastanesinde yenidoğan yoğun bakım  
 
ekibi tarafından kullanılmak üzere aile 
değerlendirme aracı geliştirilmiştir. 
Potansiyel uygulayıcıların ve uygulama 
alanının değerlendirilmesinde; 

Engeller ve Desteklerin 
Tanımlanma Aşaması 

 Girişimleri İzlem Aşaması Sonuçların 
Değerlendirilmesi Aşaması 

Kanıta Dayalı Yenilik 
Gelişim Süreci 
Yeniliğin özellikleri 

Potensiyel Uygulayıcılar 
Farkındalık 
Tutum 
Bilgi/Beceri 
Endişeleri 
Mevcut uygulama 
 
 

Uygulama Alanı 
Sağlık Bakımı Alan Kişiler 
Kurum Kültürü 
Kurum Yapısı 
Ekonomik Durum 
Kontrol Edilemeyen Olaylar 

Uygulama Alanına 
Girişim Stratejileri 
Engellerin Yönetimi 
Dönüşüm 
İzlem  

Adaptasyon 
Karar 
Kullanım  

Sonuçlar 
Sağlık Bakımı Alan 
Kişiler  
Uygulayıcı Sistem  

Şekil 3. Ottawa Araştırma Kullanım Modeli. *Graham and Logan 2004: 94.

Örnek Araştırma I

Araştırmaya dayalı bir aile değerlendirme 
aracı kullanarak yenidoğan yoğun bakım eki-
binin performansını arttırmak amacıyla ya-
pılan bir çalışmada; Engel ve desteklerin ta-
nımlanması aşamasında; kanıta dayalı yeni-
lik olarak bir çocuk hastanesinde yenidoğan 
yoğun bakım ekibi tarafından kullanılmak 
üzere aile değerlendirme aracı geliştirilmiş-
tir. Potansiyel uygulayıcıların ve uygulama 
alanının değerlendirilmesinde; araştırmanın 
yapıldığı hastane ve yenidoğan yoğun bakım 
birimi tanıtılmıştır. Hastane yönetimi ve ilgili 
bölüm yönetimi ile örgütsel yapı, karar verme 

süreçleri, iç ve dış kaynaklar, araştırma kul-
lanımını engelleyen ve kolaylaştıran faktör-
ler hakkında görüşmeler yapılmıştır. Yoğun 
bakım ekibinden, yoğun bakım deneyimleri, 
çalışma şekilleri, kimlerle işbirliği içinde ça-
lıştıkları ve yoğun bakımda bebeğin ailesinin 
yerine ilişkin bilgiler alınmıştır. Konu hak-
kındaki bilgileri, becerileri, öz yeterlikleri, 
yoğun bakım sırasında aile teorisini kullanıp 
kullanmadıkları, aile merkezli çalışıp çalış-
madıkları konusunda kendi algıları ve aile 
merkezli bakım uygulanmasında algılanan 
kişisel engelleri değerlendirilmiştir. Ayrıca; 
araştırmaya dayalı aile değerlendirme aracı-
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nın kullanılmasındaki engeller ve kolaylaş-
tırıcı faktörlerde belirlenmiştir. Girişimleri 
izlem aşamasında; yapılan çalışmalar sonu-
cunda “aile teorisi ve değerlendirme aracı 
hakkında interaktif bir eğitim oturumu ve bir 
uzman yoğun bakım hemşiresi liderliğinde 
odak grup görüşmeleri” uygulama müdahale 
stratejileri olarak belirlenmiş ve gerçekleşti-
rilmiştir. Sonuçların değerlendirilmesi aşa-
masında; uygulayıcıların bilgileri, becerileri, 
öz yeterlikleri, yoğun bakım sırasında aile 
teorisini kullanıp kullanmadıkları ve her bir 
takım üyesinin aile merkezli çalışıp çalışma-
dığı konusunda kendi algıları yeniden ölçül-
müş ve tüm önemli değişkenler de artış be-
lirlenmiştir (Hogan and Logan, 2004:18,26). 

Örnek Araştırma II

Kanada’da yıllık basınç ülserleri prevalansı-
nın istenen düzeyde olmadığı belirlenen bir 
hastanede basınç ülserlerini önleyebilmek 
için yapılan çalışmada; Engel ve desteklerin 
tanımlanması aşamasında; basınç ülserleri-
ni önleyebilmek için Ulusal Sağlık Politika-
ları ve Araştırma Ajansı tarafından hazırlanan 
“Basınç Ülserlerinin Önlenmesi ve Tedavisi 
Klinik Uygulama Kılavuzunun” kullanılması 
klinik yenilik olarak belirlenmiştir. Potansiyel 
uygulayıcılar ve uygulama alanının değerlen-
dirilmesinde; ilk olarak basınç ülserlerinin 
önlenmesindeki örgütsel engelleri ve destek-
leri belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmış-

tır. Yapılan çalışmaların sonuçları yöneticiler 
ve eğitimcilere sunulmuş ve yönetim grubu 
çalışma sonucunda belirlenen eksiklikleri gi-
derebilmek için gönüllü bir grup kurulmasını 
önererek destek olmuştur. Sonraki aşamada 
potansiyel uygulayıcılar ile görüşülerek kul-
lanılması uygun bulunan kılavuzun kullanı-
mına yönelik bilgi verilmiş ve uygulayıcılar 
tarafından olumlu geri bildirimler alınmıştır. 
Girişimleri izlem aşamasında; uygulama 
müdahale stratejisi olarak; alınan geri bildi-
rimler doğrultusunda kılavuzun kullanılma-
sındaki engeller ve kolaylaştırıcı faktörler 
belirlenerek engellerin ortadan kaldırılması-
na yönelik çalışmalar yapılmıştır. Braden öl-
çeği kullanılarak yapılmış çalışma sonuçları 
ve basınç ülserlerinin prevalansı farkındalık 
yaratabilmek amacıyla potansiyel uygula-
yıcılar ile paylaşılmış, konunun önemine 
dikkat çekilmiş ve eğitimler düzenlenmiştir. 
İzlemi sağlayabilmek amacı ile basınç ül-
serleri prevalansını belirleyecek araştırmalar 
yapmaları için yöneticiler, hemşireler ve fizik 
tedavi uzmanlarından oluşan bir grup oluş-
turulmuştur. Uygulayıcılar tarafından alınan 
olumlu geri bildirimler sonucunda kılavuzun 
rutin uygulamaya alınmasına karar verilmiş-
tir. Yeniliğin getirdiği değişimi gösterebil-
mek için basınç ülserlerinin görülme sıklığı 
düzenli aralıklar ile ölçülmüştür. Sonuçların 
değerlendirilmesi aşamasında; uygulamanın 
başlangıcında belirlenmiş olan basınç ülseri 
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prevalansında yeniliğin uygulamaya konul-
ması ile azalma olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 
kanıta dayalı yeniliği teşvik etmek ve izlemi-
ni sağlayabilmek için prevalans çalışmaları-
nın devamına karar verilmiştir (Graham and 
Logan, 2004:89,103).

PARIHS ARAŞTIRMA KULLANIM  
MODELİ

Model 1998 yılında Avustralya’da bulunan 
Adeliade Üniversitesinde Profesör Kitson 
ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. PA-
RIHS araştırma sonuçlarının uygulamaya ge-
çirilmesini açıklayan kavramsal bir modeldir. 
Modele göre, araştırma sonuçlarının başarılı 
bir şekilde uygulamaya aktarılması Kanıt 
(Evidence), Ortam (Context) ve Kolaylaştırı-
cı (Facilitation) olmak üzere üç anahtar fak-
törün etkileşiminin bir fonksiyonudur (Şekil 
4). Bu üç faktör araştırma kullanımı başarısı-
nın belirlenmesinde eşit öneme sahiptir (Sud-
sawad, 2007:10).

1. Kanıt faktörü; araştırma, klinik deneyim, 
hasta deneyimi, bölgesel veri ve bilgilerin bir 
kombinasyonu olarak tanımlanır_(Kitson et 
al., 2008:2; Sudsawad, 2007:10). 

2. Ortam faktörü; kültür, liderlik ve değer-
lendirme unsurlarını içeren, değişimin uygu-

landığı çevre ya da kurumdur. Araştırmaların 
başarılı bir şekilde uygulamaya aktarılabile-
ceği bir ortamda;  çalışan rollerinin açık ol-
ması, karar süreçlerinin merkezi olmaması, 
çalışana ve hizmet alanlara değer verilmesi, 
dönüşümü gerçekleştirebilecek liderlerin bu-
lunması ve performans konusunda çok yönlü 
bilgi kaynaklarına güven duyulması gerek-
mektedir.  (Kitson et al., 2008:2, Yürümezoğ-
lu ve Kocaman, 2008:40).

3. Kolaylaştırıcı faktörü; Temel bileşenleri 
amaç, rol, beceri ve özellikleri olan kolaylaş-
tırma, bir şeyin daha kolay yapılabilmesine 
yardım etmektedir (Harvey et al., 2002:577; 
Yürümezoğlu ve Kocaman, 2008:40). Ko-
laylaştırıcı, öğrenen bireylerin ihtiyaçları-
nın belirlenebilmesine yardım ederek, grup 
süreçlerine rehberlik eder, bireyleri eleştirel 
düşünmeye yönlendir ve öğrenmedeki amaç-
larının başarısını değerlendirir. Modele göre 
kolaylaştırıcı bunları gerçekleştirirken uy-
gulama ortamının değişime açık olması da 
önemlidir (Sudsawad, 2007:10). Özetle mo-
del; kanıt güçlü, ortam değişime açık ve deği-
şim süreci uygun şekilde kolaylaştırıldığında, 
araştırmaların başarıyla uygulama ortamında 
kullanılabileceğini savunmaktadır (Kitson 
et al., 2008:2; Yürümezoğlu ve Kocaman, 
2008:40).
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Şekil 4. PARIHS Araştırma Kullanım Modeli. Slaughter et al., 2013:3. 

 
Örnek Araştırma I 

Yürümezoğlu ve Kocaman 
(2012:221,228) kanıta dayalı hemşirelik 
yönetimi uygulamalarının hemşirelerin 
iş doyumu, örgütsel bağlılık ve işten 
ayrılma niyeti üzerindeki etkisini 
incelemek amacıyla yaptığı 
çalışmalarında, PARIHS modelini 
kullanmışlardır. Uyguladıkları girişim, 
yönetici hemşirelerin, klinik 
hemşirelerin iş doyumu ve örgütsel 
bağlılıklarını artırmak, işten ayrılma 
niyetlerini azaltmak için kanıta dayalı 
karar vermelerinin kolaylaştırılmasıdır. 
Kanıt faktörü; hemşirelerin iş doyumu, 
örgütsel bağlılığı ve işten ayrılma niyeti 
ile ilgili araştırmalar veri tabanlarından 
taranmıştır. Elde edilen toplam 36 
araştırmanın sonuçları ve önerileri, 
araştırmacı tarafından özetlenerek 
“Yönetici-Çalışan İletişimi/Liderlik 
Becerileri/Kurum”, “Saygı/Tanınma”, 
“Meslektaşlarla İlişkiler/Hekim-
Hemşire İşbirliği”, “Kariyer 
Geliştirme/Otonomi ve 
Güçlendirme/Çalışma Koşulları”, 

“Oryantasyon ve Rehber Hemşire” 
olmak üzere toplam beş tema 
belirlenmiştir. Özetlenen araştırma 
sonuçları ve belirlenen temalar klinik 
sorumlu hemşiresi ve üst düzey yönetici 
hemşirenin katıldığı, 10  

 

hafta boyunca haftada 1.5 saat süren 
toplantılarda tartışılmıştır. Yönetici 
hemşirelere, araştırma sonuçlarına göre 
iş doyumu ve örgütsel bağlılığı 
arttırmaya yönelik öneriler yazılı olarak 
dağıtılmış, tartışılan temalara uygun 
kendi önerilerini yazmaları istenmiştir. 
İş doyumu ve örgütsel bağlılığı arttırma 
konusunda, araştırma önerileri ve 
yöneticilerin önerileri özetlenerek bir 
sonraki toplantının başında tekrar ele 
alınmış ve grubun onayına sunulmuştur. 
Kanıt oluşturma aşamasında yapılan 
toplantılarda, hemşirelerin yönetim 
uygulamaları konusundaki tercihleri 
klinik sorumlu hemşirelerinin ve 
hemşirelik müdürünün paylaştığı 
örnekler kullanılmıştır. Kanıta dayalı 
öneriler Hemşirelik müdürü ve sorumlu 

KANIT 
Araştırma 

Klinik deneyim 
Hasta deneyimi 

KOLAYLAŞTIRICI 
Amaç 
Roller  

Beceriler & Özellikler  

ORTAM 
Kültür 

Liderlik 
Değerlendirme 

Uygulama Başarısı 
 

Faktörler  
(Kanıt, Ortam, Kolaylaştırıcı) 

Şekil 4. PARIHS Araştırma Kullanım Modeli. *Slaughter et al., 2013:3.

Örnek Araştırma I

Yürümezoğlu ve Kocaman (2012:221,228) 
kanıta dayalı hemşirelik yönetimi uygula-
malarının hemşirelerin iş doyumu, örgütsel 
bağlılık ve işten ayrılma niyeti üzerindeki 
etkisini incelemek amacıyla yaptığı çalışma-
larında, PARIHS modelini kullanmışlardır. 
Uyguladıkları girişim, yönetici hemşirelerin, 
klinik hemşirelerin iş doyumu ve örgütsel 
bağlılıklarını artırmak, işten ayrılma niyetle-
rini azaltmak için kanıta dayalı karar verme-
lerinin kolaylaştırılmasıdır. Kanıt faktörü; 
hemşirelerin iş doyumu, örgütsel bağlılığı ve 
işten ayrılma niyeti ile ilgili araştırmalar veri 
tabanlarından taranmıştır. Elde edilen toplam 
36 araştırmanın sonuçları ve önerileri, araş-
tırmacı tarafından özetlenerek “Yönetici-Ça-

lışan İletişimi/Liderlik Becerileri/Kurum”, 
“Saygı/Tanınma”, “Meslektaşlarla İlişkiler/
Hekim-Hemşire İşbirliği”, “Kariyer Geliş-
tirme/Otonomi ve Güçlendirme/Çalışma Ko-
şulları”, “Oryantasyon ve Rehber Hemşire” 
olmak üzere toplam beş tema belirlenmiştir. 
Özetlenen araştırma sonuçları ve belirlenen 
temalar klinik sorumlu hemşiresi ve üst dü-
zey yönetici hemşirenin katıldığı, 10 hafta 
boyunca haftada 1.5 saat süren toplantılarda 
tartışılmıştır. Yönetici hemşirelere, araştırma 
sonuçlarına göre iş doyumu ve örgütsel bağ-
lılığı arttırmaya yönelik öneriler yazılı olarak 
dağıtılmış, tartışılan temalara uygun kendi 
önerilerini yazmaları istenmiştir. İş doyu-
mu ve örgütsel bağlılığı arttırma konusunda, 
araştırma önerileri ve yöneticilerin önerileri 
özetlenerek bir sonraki toplantının başında 
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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 

tekrar ele alınmış ve grubun onayına sunul-
muştur. Kanıt oluşturma aşamasında yapılan 
toplantılarda, hemşirelerin yönetim uygula-
maları konusundaki tercihleri klinik sorumlu 
hemşirelerinin ve hemşirelik müdürünün pay-
laştığı örnekler kullanılmıştır. Kanıta dayalı 
öneriler Hemşirelik müdürü ve sorumlu hem-
şireler için ayrı ayrı olmak üzere iki kitap-
çıkta özetlenmiştir. Ortam faktörü; ortamın 
değerlendirilmesinde ilk olarak; araştırmanın 
yürütüldüğü hastanenin kültürünü tanıma-
ya yönelik incelemeler yapılmıştır. Hastane, 
Joint Commission International (JCI) tara-
fından akredite edilmektedir. Araştırmaların 
başarıyla uygulamaya geçirilmesinde önemli 
bir rolü olan liderlerin değerlendirilmesinde; 
Hemşirelik Hizmetleri Müdürünün hemşire-
lerin işten ayrılmalarının azalması konusun-
da değişim yapmak için istekli olduğu be-
lirlenmiştir. Ortam faktörünün son unsurunu 
değerlendirmede ise; hastanede hemşirelere, 
işten ayrılırken ayrılma nedenlerinin yazılı 
olarak sorulduğu ancak bu sonuçların etkin 
olarak değerlendirilmediği ve planlamalarda 
kullanılmadığı belirlenmiştir. Kolaylaştırı-
cı faktörü; araştırmada kanıtın uygulamaya 
geçirilmesi için işbirlikçi, dış kolaylaştırıcı, 
kolaylaştırma yöntemi olarak ise bütüncül 
yaklaşım kullanılmıştır. Dış kolaylaştırıcılar 
olarak araştırmacılar, Hemşirelik Hizmetle-
ri Müdürünü destekleyerek ve cesaretlendi-

rerek klinik sorumlu hemşirelerinin, klinik 
hemşirelerin iş doyumu ve örgütsel bağlılı-
ğını artırarak, işten ayrılma niyetini azaltmak 
konusunda kanıta dayalı önerileri hayata ge-
çirmelerini sağlamayı hedeflemişlerdir. Araş-
tırmanın sonucunda; girişim öncesi, girişimin 
5. ve 10. aylarında hemşirelerin iş doyumları 
ve örgütsel bağlılıkları ölçülmüş ve 12 yöne-
tici hemşireden bu sürece ilişkin yazılı geri-
bildirim alınmıştır. Sonuç olarak; hemşirele-
rin içsel, dışsal ve genel doyum düzeylerinde 
girişim sonrası 5. ay ve 10. aylarda, normatif 
bağlılıklarında ise girişim sonrası 10. ayda 
iyileşme saptamışlardır.

PARIHS modeline temelli olarak yapılan gi-
rişimsel çalışmalar sınırlıdır. Yapılan çalış-
malar daha çok modelin bir boyutunun etkisi-
ni belirlemeye yöneliktir.

Örnek Araştırma II

Avusturalya’da altı kırsal bölge hastanesinde 
kolaylaştırıcı faktörünün kanıta dayalı uy-
gulama üzerine etkisini belirlemek amacıyla 
atölye çalışmaları düzenlenmiştir. Kolaylaştı-
rıcı liderliğinde yapılan atölye çalışmaları ile 
katılımcılara,

•	 İlgili araştırma bulgularını gözden geçire-
bilme, 

•	 Mevcut uygulamalarını araştırma bulgula-
rı doğrultusunda değiştirebilme, 
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•	 Uygulama ortamlarına uygun yeni kanıta 
dayalı protokoller geliştirebilme, 

•	 Mevcut uygulamada kanıta dayalı değişik-
likleri başlatabilmek için Joanna Briggs 
Enstitüsü Sistematik İncelemelerini kul-
lanabilme becerilerini kazandırmak amaç-
lanmıştır.

Atölye çalışmalarından önce altı hastaneden 
farklı alanlarda görev yapan 16 yönetici hem-
şire ile PARISH kavramsal çerçevesi boyu-
tunda uygulama ortamını, kültürünü, liderlik 
ve ekip çalışmaları ile problemli uygulamayı 
tanımlamaya yönelik görüşmeler yapılmıştır. 
Yapılan görüşmeler sonrasında hemşirelik 
uygulamalarına yönelik bir sorun belirlen-
miştir. Kolaylaştırıcı tarafından sorunun ne-
denleri (kanıt yetersizliği, protokollerin ol-
maması, malzeme-ekipman yetersizliği vb.) 
belirlenmiş ve Joanna Briggs Enstitüsünün 
sistematik incelemeleri ile diğer sistematik 
incelemeler kullanılarak konu ile ilgili bir 
taslak protokol hazırlanmıştır. Atölye çalış-
malarında, kolaylaştırıcı tarafından web üze-
rinden kanıt arama, kanıta dayalı uygulama 
ve değişim konusunda temel dersler verilmiş 
ve hazırlanan taslak protokol, bu protokolü 
destekleyen kanıtlar, çalışma ortamı, fizik-
sel ve mali olanaklar dahilinde tartışılmıştır. 
Atölye çalışmalarının sonucunda; altı hasta-
nenin beşinde atölye çalışmalarında gelişti-
rilen protokol doğrultusunda uygulamaların 

gözden geçirildiği ve gerekli düzenlemele-
rin yapıldığı belirlenmiştir. Katılımcılar, ge-
nel olarak kanıta dayalı uygulama hakkında 
bilgilerinin arttığını, yeni bir uygulama için 
daha etkin arama yapabildiklerini belirtmiş-
lerdir.  Özetle, çalışmada ortama yönelik be-
lirlenen birçok soruna rağmen kolaylaştırıcı 
tarafından iyi bir planlama ile kanıta dayalı 
uygulama için engellerin aşılabileceği savu-
nulmuştur (Ellis et al., 2005:84,93). 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Hemşirelik yönetmeliğinde değişiklik yapıl-
masına dair yönetmelikte (2011) hemşirelik 
bakımının kanıta dayalı olarak planlanması 
ve yürütülmesi yer almaktadır. Bu da ancak 
araştırma sonuçlarının uygulamada kullanıl-
ması ile mümkün olabilir. Araştırma sonuç-
larının hemşirelik uygulamalarında kullanıl-
ması, bakım kalitesinin yükseltilmesinde ve 
hemşirelik mesleğinin gelişmesinde önemli 
bir etkendir. Ancak yapılan çalışmalarda, 
uygulamada araştırma bulgularının kullanı-
mının istenen düzeyde olmadığı ve hemşire-
lerin günlük çalışmalarında araştırma bulgu-
larından daha çok deneyimlerini kullandık-
ları belirlenmiştir.  Uygulamaların araştırma 
sonuçlarına dayandırılabilmesi için,  hemşi-
relerin araştırma sonuçlarını kullanımlarını 
kolaylaştırabilecek araştırma kullanım mo-
dellerinden yararlanılması önerilmektedir. 
Bu bağlamda modeller incelendiğinde; tüm 
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modellerin hemşirelerin araştırmalardan ya-
rarlanma durumlarını olumlu ya da olumsuz 
etkileyen bireysel ve kurumsal faktörleri göz 
önünde bulundurdukları görülmektedir. Lite-
ratürde de bu faktörlerin araştırma kullanım 
sürecinin tüm aşamalarında dikkate alınma-
sı gerektiği ifade edilmektedir (Sudsawad, 
2007:15). Bu durum modellerin, araştırma-
ların uygulamaya aktarılması çalışmalarında 
planlama ve değerlendirme aracı olarak da 
kullanılabileceğini göstermektedir. Model-
lerin sağlık bakım kurumlarında aktif olarak 
kullanılması, araştırma bulgularının uygu-
lamaya aktarılmasını kolaylaştırabilmenin 
yanında, hemşirelerin araştırmalardan yarar-
lanma durumlarını olumsuz etkileyen faktör-
lerin ortadan kaldırılması ve olumlu etkileyen 
faktörlerin ise desteklenmesine de yardımcı 
olabilir. Özellikle, Ottawa, Iowa ve PARIHS 
modelleri, ekip olarak karar verme sürecine 
odaklandığı için bu modellerin kurum bazın-
da kullanılması daha olumlu sonuçlar vere-
bilir. Stetler Araştırma Kullanım modelinin 
daha çok “bireysel uygulayıcılar için kavram-
sal bir rehber” niteliği taşıdığı belirtilmekte-
dir.

Bu sonuçlar doğrultusunda; 

•	 Hemşire araştırmacıların, bu modelleri 
kullanarak örnek çalışmalar yapması ve bu 
sayede modellerin kullanımının yaygınlı-
ğının sağlanması,

•	 Sağlık bakım kurumlarında, hemşirelik 
alanında yapılan yeni araştırmaların, bu 
araştırmaların getirdiği yeniliklerin, kanıta 
dayalı uygulamaların ve rehberlerinin ta-
kip edilebileceği birimlerin kurulması, 

•	 Kurumların desteği ile bu modellere daya-
lı hizmet içi araştırma eğitimi ve kursla-
rının düzenlenerek, çalışılan birime özgü 
araştırma sunumu saatlerinin planlanması, 

•	 Hemşire araştırmacılar ve uygulayıcı 
hemşireler işbirliği ile araştırma kullanım 
modelleri kullanılarak çalışmalar yapılma-
sı ve bu çalışmalar sonucunda alana özgü 
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Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

EXTENDED ABSTRACT

Definition, Importance and Aim: Research utilization in nursing is a process during which 
research based knowledge created to provide guidance for nursing care is put into nursing prac-
tice. The aim of research utilization in nursing is to improve nursing practices based on research 
findings (Stetler, 2001:279). As the last step of research, using research findings in practice has 
an important part in the improvement of nursing profession and nursing education (Kocaman, 
2004:277). The term research utilization in nursing was introduced in the early 1970’s and con-
cerns about the gap between research and practice increased in the 1980’s after research was ac-
cepted as an integral part of professional nursing. There have been many studies in the USA and 
Europe since 1990 to determine research utilization among nurses and the studies have shown 
that research utilization is not at desirable rates (Retsas, 2000:600; Stetler, 2001:272). It has 
also been indicated that there has to be a change in research utilization behaviors of nurses and 
recommended that research utilization models have to be adopted to achieve this change (Bayık 
and Ardahan, 2011:64). Research utilization models have been developed to help nurses to use 
research findings in practice. Using these models does not only increase evidence based practi-
ces but also contribute to effective use of resources and time. Evidence based practices play an 
important role in provision of successful and cost-effective nursing care to improve the quality 
of nursing care. To achieve these goals, it is recommended that research utilization models sho-
uld be adopted. In this review, the research utilization models STETLER, IOWA, OTTAWA and 
PARIHS, thought to cause considerable changes in nurses’ research utilization behaviors and 
attitudes and frequently used in studies about research utilization have been analysed. In addi-
tion, examples of studies using these models have been supplied and recommendations about 
how nurses can make use of them have been made. It is necessary to use theories to understand 
the complex process of research utilization and to determine which interventions are beneficial 
to put research findings into practice (Cummings et al., 2007:25). Many theories, models and 
theoretical frameworks have been developed to implement research findings. Frequently used 
models in the literature are Stetler, Ottawa, Iowa and PARIHS models. Stetler Model was deve-
loped by Stetler and Marram in 1976 and revised by Stetler in 2001. It is a practitioner centered 
model involving critical thinking and decision making steps to facilitate reliable and effective 
utilization of research findings. More specifically, the model is composed of the following sta-
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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 

ges: 1- preparation, 2- validation, 3- comparative evaluation /decision making, 4- translation/
application and 5- evaluation (Figure 1). Iowa Model was developed by Titler et al. in 1994. 
The model is composed of 6 stages: 1- detection of problem-focused or knowledge-focused 
triggers, 2- forming a team, 3- collection of research and the literature, 4- examination, analy-
sis and synthesis of the literature, 5- pilot study and 6-evaluation (Figure 2). Ottawa Model 
was developed by Logan and Graham in 1998 and revised by the same researchers in 2004. 
According to this model, research utilization is a dynamic process of interrelated decisions and 
actions of individuals involved in each element of the model. It has three stages, i.e. 1- identifi-
cation of barriers and support, 2- monitoring interventions and 3- evaluation of results (Figure 
3). PARIHS Model was developed by Kitson et al. in 1998. In this model, a successful imple-
mentation of research findings is a function of three key factors, namely, evidence, context and 
facilitation and these three factors are equally important in successful utilization of research 
findings (Figure 4). Original versions of the models and two studies exemplifying each model 
were presented in this review. Conclusion; It is recommended that research utilization models 
should be used so that practices can be based on research findings. It is clear that all research 
utilization models take account of individuals and institutional factors which have positive and 
negative effects on utilization of research findings by nurses. This indicates that the models 
can be useful in design and evaluation stages of studies on implementation of research findings 
in practice. Utilization of the models does not only increase evidence based interventions but 
also eliminate factors having negative effects on nurses’ benefiting from research and support 
factors having positive effects on research utilization. In the light of these results, the following 
recommendations can be made: nursing researchers should conduct studies by using research 
utilization models and contribute to widespread use of the models, units where new nursing 
research, innovations created by this research and evidence based practices and guidelines can 
be followed should be established, research utilization models based in service training and 
courses and research presentations hours specifically designed for units should be arranged 
by health care organizations, studies using research utilization models should be conducted by 
nursing researchers and nursing practitioners cooperatively and field specific practice related 
guidelines should be developed.
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CEP TELEFONU KULLANIMININ SPERM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ: 
BİR SİSTEMATİK DERLEME 1

EFFECTS  OF MOBILE TELEPHONES ON SPERM QUALITY: A 
SYTEMATIC REVIEW

Sayime YİĞİTOĞLU1, Gül ERTEM2

1 Ege Üniversitesi,  Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir / Türkiye
2 Ege Üniversitesi,  Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir / Türkiye

Öz: Giriş: Cep telefonları elektro manyetik dalga ile radyas-
yon yayarak erkek fertilitesi üzerine zarar vermekte sperm 
hareketlilik, konsantrasyon, morfoloji ve canlılığını azalt-
maktadır.  Amaç: Erkeklerde cep telefonu kullanımının sperm 
kalitesi üzerine etkilerini inceleyen çalışmaları analiz etmek 
amacıyla planlanmıştır. Yöntem: İncelemede farklı kombi-
nasyonlarda “phone” (mobile phone, cellular phone), “radi-
ofrequency electromagnetic waves” (RF-EMV) ile “sperma-
tozoa” (semen, sperm concentratio, sperm motility) kelimeleri 
kullanılarak Medline (PUBMED) ve EMBASE veri tabanları 
değerlendirilmiştir. Çalışmaya; 2005-2015 (Mayıs dahil) yıl-
ları arasında İngilizce yayınlanan, tam metnine ulaşılabilen in 
vitro insan çalışmaları ile in vivo çalışmalar dahil edilmiştir. 
Bu çalışma için yapılan taramada toplam 112 çalışmaya ula-
şılmıştır. Bu çalışmaların 11’i incelemeye dahil edilme kriter-
lerini karşılamıştır. Bulgular: İncelenen in vivo çalışmalarda; 
cep telefonu kullanım süresi arttıkça sperm paremetrelerinin 
anlamlı şekilde azaldığı, ve cep telefonunu pantolonunun ce-
binde taşımanın sperm DNA hasarına sebep olduğu, in vitro 
çalışmalarda ise sperm hareketliliğinin gerek 850 MHz gerek 
1800 Mhz GSM radyofrekans elektromanyetik dalga maruzi-
yeti sonucunda süre farketmeksizin (5 dk, 1 saat, 5 saat ve 
16 saat) azaldığı ve sperm DNA hasarına sebep olduğu belir-
lenmiştir. Sonuç: Uzun süre cep telefonu kullanımının, sperm 
hareketliliği, canlılığı ve morfolojisini süre, mesafe ve GSM 
frekans bandı farkı olmaksızın olumsuz etkilediği, sperm 
DNA hasarına yol açtığı fakat sperm sayısını etkilemediği so-
nucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cep telefonu, Radyofrekans Elektroman-
yetik Dalga (RF-EM Dalga), Sperm

Abstract: Introduction: By emitting radiation through elect-
romagnetic wave, cell phones affect the fertility of males 
and reduce motility, concentration, morphology and vigour 
of sperm. Aim: This systematic review has been planned to 
analyze the studies on the effects of cell phone usage in men 
on sperm quality.  Method: In the research Medline (PUB-
MED) and EMBASE databases have been evaluated by using 
the words of “phone” (mobile phone, cellular phone), “radiof-
requency electromagnetic waves” (RF-EMV) and “spermato-
zoa” (semen, sperm concentratio, sperm motility) in different 
combinations. In vitro human beings studies published in 
English between the years of 2005-2015 (including May) and 
available as a whole text, and in vivo studies have been added 
to the research. Hundred and twelve studies in total have been 
reached in the study by means of scanning. Eleven of these 
studies meet the inclusion criteria in the reseacrh.   Findings: 
In the analysis of in vivo studies, it has been determined that 
as the use of cell phone is increasing,sperm parameters are 
reducing meaningly, and carrying cell phones in pants pockets 
causes sperm DNA damage, and in vitro studies it has been 
designated that sperm motility meaningly reduces regardless 
of period (5 min, 1 hour and 16 hours) as a result of the expo-
sition of both 850 MHz and 1800 MHz GSM radiofrequency 
electromagnetic wave and it causes sperm DNA damage. Re-
sults: According to literature review, it has been determined 
that using cell phones for a long time affects sperm motility, 
vigour and morphology in a negative way regardless of dura-
tion, distance and GSM frequency band, it causes sperm DNA 
damage but it does not affect sperm quantity.

Key Words: Cell phone, Radiofrequency Electromagnetic 
Wave (RF-EM Wave), Sperm
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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

İnfertilite, reprodüktif çağda olan bir çiftin 
herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullan-
maksızın, en az bir yıl düzenli cinsel ilişkiye 
rağmen gebeliğin oluşmaması olarak tanımla-
nır (Practice Committee of the American So-
ciety of Reproductive Medicine, 2008:60). İn-
fertilite reprodüktif çağdaki çiftlerin %15’ini 
etkilemekte ve infertilitenin sebepleri arasın-
da %50 erkek faktörü yer almaktadır (Mar-
tinez et al., 2006:1). Doğuştan ve edinilen 
faktörler infertiliteye sebep olmakta, travma, 
enfeksiyon, toksik çevresel faktörlere maruz 
kalma edinilen faktörleri oluşturmakta (Shei-
ner et al., 2003:55), çevresel faktörler arasın-
da ise kimyasal maddeler, iyonize radyasyon, 
stres ve elektromanyetik dalgalar yer almak-
tadır (Wdowiak et al., 2007:169; Gutschi et 
al., 2011:312).

Cep telefonları günlük hayatın önemli bir par-
çasını oluşturup, kullanımı her geçen gün hızlı 
bir şekilde artmaktadır. Günümüzde cep tele-
fonlarından yayılan elektromanyetik dalgala-
rın insan sağlığına zararları olduğunu bildiren 
araştırmalar ışığında bu konunun önemli bir 
sağlık problemi haline geldiği görülmektedir 
(Merhi, 2012:293; Hossmann and Hermann, 
2003:49). Cep telefonu, bir radyo vericisi 
ve alıcısının tek bir elektronik cihaz üzerin-
de birleştirilmiş şeklidir ve baz istasyonu ile 

elektromanyetik (EM) dalga üreterek bağlantı 
kurmaktadır (Kesari et al., 2013:85).

EM dalga üreten cep telefonları ve baz istas-
yonlarının insanlar üzerine etkileri frekans ve 
güçlerine bağlıdır. Frekans, EM dalganın bel-
li bir süredeki ve belli noktalardaki titreşim 
sayısı olarak tanımlanırken; radyofrekans ise 
yüksek frekanslı dalga olarak tanımlanmak-
tadır.  EM dalganın bir saniyedeki periyodu 
bir hertz (Hz) dir. Bir megahertz, saniyede bir 
milyon periyoda karşılık gelir. Analog tele-
fonlar 800-900 MHz arasındaki frekanslarda 
çalışırken, dijital telefonlar 1850-1990 MHz 
arasındaki frekanslarda çalışır (Irmak et al., 
2002:279).

Cep telefonlarının radyofrekans radyasyon 
maruziyetini değerlendirmek için en güve-
nilir nicelik SAR (Specific Absorption Rate 
– Özgün Soğurulma Oranı) değeridir. SAR, 
vücudun radyofrekans elektromanyetik alana 
maruz kalması durumunda, doku tarafından 
absorbe edilen radyofrekans enerji oranı öl-
çüsüdür. SAR değeri cep telefonu çeşitlerine 
göre 0,12-1,6 W/kg arasında değişiklik göste-
rir (Agarwal, 2007:266).

Cep telefonlarından yayılan radyofrekans 
elektromanyetik (RF-EM) dalgaların dokular 
üzerinde termal ve kimyasal (termal olma-
yan) iki temel etkisi bulunmaktadır. Frekan-
sı yüksek RF-EM dalgalar ısıya bağlı zarar 
verirken, frekansı düşük RF-EM dalgaların 
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uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
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the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

uzun süre alınması, dokularda kimyasal deği-
şikliklere bağlı zararlı etkilere yol açmaktadır 
(Koyu vd., 2005:101).

EM dalgaların çevreye yaydığı elektroman-
yetik alanın insanlar üzerinde beyin, kalp, en-
dokrin sistem ve DNA hasarına sebep olduğu 
çok sayıda çalışma ile gösterilmiştir. EM dal-
galar, beyin elektrografik aktivitesini değişti-
rerek uyku ve konsantrasyon bozukluklarına, 
baş ağrısı ve baş dönmesine, gündüz uykulu 
dolaşım ve depresyon şikayetlerine sebep ol-
makta, kan basıncını arttırmakta, melatonin 
salınımını azaltmakta ve DNA ipliklerinin 
kırılıp karışmasına sebep olmaktadır. Bunla-
ra ek olarak cep telefonları elektro manyetik 
dalga ile radyasyon yayarak erkek fertilitesi 
üzerine zarar vermekte sperm hareketlilik, 
konsantrasyon, morfoloji ve canlılığını azalt-
maktadır. Cep telefonu kullanımı ile erkek 
infertilitesi arasındaki ilişki henüz net değil-
dir (Agarwal et al., 2008:124). De Luliis ve 
ark.’nin (2010:1) çalışmasında; cep telefon-
larından yayılan zararlı EM dalgalarının yo-
ğunluk ve sıklığı, insan sperm hücrelerinin 
mitokondriyal membranlarını, spermlerin 
hareketlilik ve canlılığını azalttığı bunun so-
nucunda da sperm DNA oluşumu ve özellikle 
parçalanmasını olumsuz yönde etkilediği so-
nucuna varılmıştır. Spermlerdeki DNA parça-
lanması ise fertilizasyonu olumsuz etkilemek-
te, kalitesiz embriyolar oluşmasına ve oluşan 
embriyoların düşükle sonuçlanmasına neden 

olmaktadır (Tawadrous et al., 2011:1986). 
Eroğul ve ark.’nın (2006:840) çalışmasında 
benzer şekilde; cep telefonlarından yayılan 
RF-EM dalgaların, sperm hareketliliğini etki-
lediği fakat sperm sayısını etkilemediği bu-
lunmuşken, Falzona ve ark.’nın (2008:268) 
çalışmasında ise, cep telefonlarından yayılan 
RF-EM dalgaların sperm hareketliliği üzerin-
de hiçbir etkisi bulunmamıştır. Bu sistematik 
derleme, erkeklerde cep telefonu kullanımı-
nın sperm kalitesi üzerine etkilerini inceleyen 
çalışmaları analiz etmek amacıyla planlan-
mıştır.

YÖNTEM

İncelemede farklı kombinasyonlarda “phone” 
(mobile phone, cellular phone), “radiofrequ-
ency electromagnetic waves” (RF-EMV) ile 
“spermatozoa” (semen, sperm concentratio, 
sperm motility) kelimeleri kullanılarak, Med-
line (PUBMED) ve EMBASE veri tabanları 
taranmıştır. Çalışmaya; 2005-2015 (Mayıs 
dahil) yılları arasında İngilizce yayınlanan, 
tam metnine ulaşılabilen in vitro (araştır-
manın organ, doku, hücre hücresel bileşen, 
protein veya biyomoleküller üzerinde yapıl-
ması) insan çalışmaları ile in vivo (araştırma 
bütün bir organizmanın üzerinde yapılması) 
çalışmalar dahil edilmiştir. Bu çalışma için 
yapılan taramada, toplam 112 makaleye ula-
şılmıştır. Bu çalışmaların 11’i incelemeye da-
hil edilme kriterlerini karşılamıştır (Şekil 1). 
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BULGULAR

Erkeklerde cep telefonu kullanımının sperm 
kalitesi üzerine etkilerini inceleyen 11kali-
tatif çalışmanın dört tanesi kesitsel çalışma 
iken yedi tanesi deneysel çalışmadır. Kesit-
sel çalışmalar cep telefonu kullanım süresi ile 
sperm parametreleri arasındaki ilişkiyi grup-
lara ayırarak karşılaştırmalı olarak incelemiş-
tir. 

In vivo çalışmaların özellikleri incelendiği 
zaman; Rago ve ark.’nın (2013:970) çalışma-
sını 63 sağlıklı erkek oluştururken, Agarwal 
ve ark.’nın (2008:124) çalışmasını 361, Wdo-
wiak ve ark.’nın (2007:169) çalışmasının 304, 
ve Gutschi ve ark.’nın (2010:312) çalışması-
nı ise 2110 infertil erkek oluşturmuştur. In 
vivo çalışmalarda erkekleri yaşları değerlen-
dirildiği zaman Rago ve ark.’nın (2013:970) 
çalışmasında erkekler 18-35 yaşları arasın-
da, Agarwal ve ark. (2008:124) ile Gutschi 
ve ark.’nın (2010:312) çalışmasında ise er-
keklerin yaş ortalamaları sıra ile 31.6±6.12 
ve 31.6±6.6’dır. In vivo çalışmalarda sperm 
örnekleri ortalama 3-5 günlük cinsel perhiz 
sonrası mastürbasyon yöntemi ile alınmıştır 
(Agarwal et al., 2008:128; Wdowiak et al., 
2007:169; Gutschi et al., 2010:312; Rago et 
al., 2013:970). Agarwal ve ark. (2008:128) ile 
Rago ve ark. (2013:970) cep telefonu kullanı-
cılarını günlük kullanılan saate göre dört gru-
ba (Grup A: Cep telefonu kullanmayan, Grup 

B: <2saat/gün, Grup C: 2-4 saat/gün, ve Grup 
D: >4 saat /gün) ayırırken, Wdowiak ve ark. 
(2007:169) cep telefonu kullanıcılarını kulla-
nılan yıla göre 3 gruba (Grup A: Cep telefonu 
kullanmayan, Grup B: 1-2 yıldır cep telefonu 
kullanan ve Grup C: 2 yıldan fazla zamandan 
beri cep telefonu kullanan) ayırmış, Gutschi 
ve ark. (2011:312) ise cep telefonu kullanı-
cılarını cep telefonu kullanan veya kullan-
mayan olmak üzere iki gruba ayırmışlardır. 
İn vivo çalışmaların sperm sayı, hareketlilik, 
canlılık, morfoloji  ve DNA parçalanması ile 
ilgili analiz sonuçları Tablo 1’de yer almak-
tadır. 

In vivo çalışmaların sonuçları incelendiği za-
man; Agarwal ve ark.’nın (2008:124) çalış-
masında; cep telefonu kullanmayan grup ile 
cep telefonu kullanan gruplar ayrı ayrı kar-
şılaştırılmış ve cep telefonu kullanım süresi 
arttıkça sperm paremetrelerinin (sayı, hare-
ketlilik, canlılık, morfoloji) anlamlı şekilde 
azaldığı sonucuna varılmıştır (p<0.05). Rago 
ve ark.’nın (2013:970) çalışmasında ise cep 
telefonu kullanımı ile sperm parametreleri 
(sayı ve hareketlilik) arasında anlamlı ilişki 
bulunamamıştır (p>0.05). Sadece günde dört 
saatten fazla cep telefonu kullanan grupta 
ve cep telefonunu pantolonunun cebinde ta-
şıyan grupta sperm DNA hasarının anlamlı 
derecede yüksek olduğu sonucuna varılmıştır 
(p<0.05). 
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Wdowiak ve ark.’nın çalışmasında 
(2007:169); cep telefonuna maruz kalınan 
süre ile sperm hareketliliği ve morfolojisi 
arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu (p<0.001) 
fakat cep telefonuna maruz kalınan süre ile 
sperm sayısı arasındaki ilişkinin anlamlı ol-
madığı sonucuna varılmıştır (p>0.05). Guts-
chi ve ark.’nın (2010:312) çalışmasında ise 
cep telefonu kullanımının sperm hareketlilik 
ve morfolojisini olumsuz yönde etkilediği 
(p<0.001) ancak sperm sayısını etkilemediği 
sonucuna varılmıştır (p<0.186).

In vitro çalışmaların özellikleri incelendi-
ği zaman; kalitatif senteze dahil edilen ça-
lışmaların amacı laboratuar ortamında, cep 
telefonlarından yayılan RF-EM dalgaların 
sperm parametreleri üzerine zararlı etkileri 
olup olmadığını göstermektir (Eroğul et al., 
2006:840; Falzone et al., 2008:268; De lui-
is et al., 2009:1; Agarwal et al., 2009:1318, 
Ahmad and Mahmood Baig, 2011:1147;Za-
lata et al., 2013:129; Gorpinchenko, et al., 
2014:65). Yedi in vitro çalışmanın, örnek-
lem sayıları değerlendirildiğinde; Eroğul ve 
ark.’nın (2006:840) çalışmasını 27 sağlıklı, 
Falzone ve ark.’nın (2008:268) 12 sağlıklı, 
De luiis ve ark.’nın (2009:1318) 22 sağlıklı, 
Ahmad ve Mahmood Baig’in (2011:1147) 22 
sağlıklı, Gorpinchenko ve ark.’nın (2014:65) 
ise 32 sağlıklı erkek oluşturduğu; Agarwal ve 
ark.’nın (2009:1318) çalışmasını 23 sağlıklı, 
9 infertil, Zalata ve ark.’nın (2013:129) ça-

lışmasını ise 124 infertil ya da sağlıklı erkek 
oluşturduğu görülmektedir.

Yedi in vitro çalışmadan beş tanesinde alınan 
sperm örnekleri, çalışma ve kontrol grubu ola-
rak ikiye ayrılmıştır (Eroğul et al., 2006:840; 
Falzone et al., 2008:268; De luiis et al., 
2009:1; Agarwal et al., 2009:1318; Gorpinc-
henko et al., 2014:65). Çalışma grubundaki 
sperm örneklerine Eroğul ve ark. (2006:840) 
900 RF-EM dalgayı 10 cm uzaklıktan 5 dk, 
Agarwal ve ark. (2009:1318) 850 MHz RF-
EM dalgayı 2.5 cm uzaklıktan 60 dk, De luiis 
ve ark. (2009:1) 1800 MHz RF-EM dalgayı 
16 saat, Gorpichenco ve ark. (2014:65) 900 
MHz RF-EM dalgayı 5 cm uzaklıktan 5 saat 
uygulamışlardır. Felzone ve ark. (2008:268) 
ise ikiye ayırdıkları sperm örneklerinden bir 
grubuna SAR 2.0 W/kg olan telefondan, diğer 
gruba ise SAR 5.7w/kg olan telefondan 950 
MHz RF-EM dalgayı 60 dk uygulamışlardır. 
Felzone ve ark. (2008:268) uygulama öncesi 
her iki gruptaki sperm örneklerini kendi içle-
rinde kontrol ve çalışma grubu olarak tekrar-
dan ikiye ayırmışlardır. Ahmad ve Mahmood 
Baig (2011:1147) sperm örneklerini bir kont-
rol ve iki çalışma grubu olmak üzere üç gruba 
ayırmış, çalışma grubundaki spermlerin bir 
grubuna 1 ml vitamin E takviyesi yaparak di-
ğer grubu yapılmadan 900 RF-EM dalgayı 10 
cm uzaklıktan 60 dk uygulamışlardır. 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yaz Sonbahar Sayı: 8 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Summer Autumn Issue: 8 Year: 2016

ID:168 K:248
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)

192

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 

Zalata ve ark. (2013:129) ise aldıkları sperm 
örneklerini normal, hareket bozukluğu olan, 
hareket ve şekil bozukluğu olan ve sayı, ha-
reket ve şekil bozukluğu olan spermler olmak 
üzere dört gruba ayırmışlar ve her bir grubu 
da kendi içinde kontrol ve çalışma grubu ola-
rak değerlendirmişlerdir. Çalışma grubundaki 
spermlere 850 MHz RF-EM dalgayı 10 cm 
uzaklıktan 60 dk uygulamışlardır. İn vitro ça-
lışmaların sperm sayı, hareketlilik, canlılık, 
morfoloji ve DNA parçalanması ile ilgili ana-
liz sonuçları Tablo 1’de yer almaktadır. 

In vitro çalışmaların sonuçları incelediği za-
man Eroğul ve ark.’nın (2008:840) çalışma-
sında sperm örneklerinden RF-EM dalga uy-
gulanan grupta kontrol grubuna göre sperm 
hareketliliğinin anlamlı şekilde düşük olduğu 
(p<0.001), her iki grup sperm sayıları açısın-
dan karşılaştırıldığında ise anlamlı bir ilişki 
olmadığı sonucuna varılmıştır (p>0.05). Ben-
zer sonuçlar Agarwal ve ark.’nın (2009:1318) 
çalışmasında da elde edilmiştir. De luiis ve 
ark.’nın (2009:1) çalışma sonuçları ise bu iki 
çalışma sonuçlarına benzer olup çalışmala-
rında sperm sayısını incelememişlerdir.

Gorpinchenco ve ark. (2014:65) çalışmasında 
sperm örneklerinden RF-EM dalga uygula-
nan grupta sperm hareketliliği, kontrol gru-
buna göre anlamlı şekilde düşük bulunmuştur 
p<0.005). Ayrıca RF-EM dalga uygulanan 
grupta sperm DNA hasarı kontrol grubuna 

göre göre anlamlı şekilde yüksek bulunmuş 
p<0.005) fakat her iki grup arasında sperm 
sayısı ve canlılığı arasında anlamlı ilişki bu-
lunamamıştır (p>0.05). Zalata ve ark.’nın 
(2013:129) dört gruba ayırdıkları sperm ör-
neklerinden, RF-EM dalga uygulanan grup-
larda sperm hareketliliği ve morfoloji bozuk-
luğu uygulanmayan kontrol gruplarına göre 
anlamlı şekilde düşük bulunmuştur (p<0.05).

Ahmad ve Mahmood Baig (2011:1147) 
sperm örneklerini üç gruba ayırdıkları çalış-
malarında; RF-EM dalga uygulanan gruptaki 
hareketsiz sperm sayısını; vitamin E takviyeli 
RF-EM dalga uygulanan gruptaki ve RF-EM 
dalga uygulanmayan kontrol grubundaki ha-
reketsiz sperm sayısına göre anlamlı şekilde 
yüksek bulmuşlardır (p=0.001 ve p=0.003). 
Falzona ve ark.’ları (2008:268) ise cep tele-
fonlarından yayılan RF-EM dalga maruziye-
tini değerlendirmek için, sperm örneklerine 
farklı SAR değerleri olan cep telefonlarından 
(SAR 2.0w/kg ve SAR 5.7w/kg) RF-EM dal-
ga vermiş ve çalışma sonucunda farklı SAR 
değerlerindeki telefonlardan verilen RF-EM 
dalgalarının sperm hareketliliğini kontrol 
gruplarına göre azaltmadığı sonucuna var-
mışlardır (p>0.05).



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yaz Sonbahar Sayı: 8 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Summer Autumn Issue: 8 Year: 2016

ID:168 K:248
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

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

(2015/03944- 2015-GE-17296)

193

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

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

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

   www.uheyadergisi.com

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

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

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

Yazar
Tarih
Çalışma Tipi 
Ülke

Amaç Araştırmanın 
Örneklemi

Araştırmanın Yöntemi Bulgular Sonuç

Agarwal
et al.,
(2008:124)

İn vivo

Kesitsel

ABD

İnfertilite 
kliniğine başvuran 
erkeklerin cep 
telefonu kullanım 
alışkanlığının 
çeşitli sperm 
parametreleri 
üzerine etkisini 
değerlendirmek 
üzere 
planlanmıştır.

İnfertilite kliniğine 
Eylül 2004 ile Ocak 
2005 yılları arasında 
başvuran 361 
erkek araştırmanın 
örneklemini 
oluşturmuştur. 
Araştırmaya 
katılanların yaş 
ortalaması 31±6.12’dir. 
Sigara ve nikotin 
sakızı kullanan, alkol 
alışkanlığı olan, orşit 
tanısı alan, tüberküloz 
enfeksiyonu geçiren, 
varikoseli olan, diabet 
ve hipertansiyon 
hastaları çalışmaya 
alınmamıştır.

Sperm örnekleri 5 günlük cinsel 
perhiz sonrası masturbasyon 
yöntemi ile alınmış ve DSÖ’nün 
8 sperm parametresine göre 
(volüm, sıvılaşma zamanı, 
ph, viskozite, sperm sayısı, 
hareketlilik, canlılık, morfoloji) 
değerlendirilmiştir. Cep telefonu 
kullanıcıları kullanım sürelerine 
göre 4 gruba ayrılmıştır. Grup 
A: Cep telefonu kullanmayan 
(N:40), Grup B: <2saat/gün 
(N:107), Grup C: 2-4 saat/gün, 
(N:100) ve Grup D: >4 saat /gün 
(N:114) kullananlar.

Grup A (MEAN±SD)
Sperm sayısı (×106/ml):85.89±35.56
Hareketlilik (%): 67.80±6.17
Canlılık (%):71,70±6.75
Morfoloji (%normal): 40.32±13.06
Grup B (MEAN±SD)
Sperm sayısı (×106/ml): 69.03±40.25
Hareketlilik (%): 64.57±8.47
Canlılık (%):68.21±8.65
Morfoloji(%normal): 31.24±12.24
Grup C (MEAN±SD)
Sperm sayısı (×106/ml):58,87

51.92
Hareketlilik (%): 54.72±10,97
Canlılık (%):57.95±11.28
Morfoloji (%normal): 21.36±10.12
Grup D (MEAN±SD)
Sperm sayısı (×106/ml):50.30±41.92
Hareketlilik (%): 44.81±16.30
Canlılık (%):47.61±16.67
Morfoloji (%normal): 18.40±1038

Cep telefonu kullanmayan 
grup ile cep telefonu 
kullanan grupların ayrı ayrı 
karşılaştırıldığı çalışmada 
cep telefonu kullanım süresi 
arttıkça sperm paremetrelerinin 
(sayı, hareketlilik, canlılık, 
morfoloji) anlamlı şekilde 
azaldığı sonucuna varılmıştır 
(p<0.05).

Rago et al.,
(2013:970)

İn vivo

Kesitsel

İtalya

Sağlıklı 
erkeklerde cep 
telefonu kullanım 
süresinin sperm 
parametreleri 
üzerine etkisini 
değerlendirmek 
üzere 
planlanmıştır.

2012 yılında 
androloji kliniğine 
başvuran 63 sağlıklı 
(son bir yıl içinde 
çocuk sahibi olan) 
erkek araştırmanın 
örneklemini 
oluşturmuştur. 
Araştırmaya 
katılanların yaşları 18-
35 arasındadır. Beden 
kitle indeksi 19.0-
24.5 kg/m2 arasında 
olanlar, çalışmaya 
alınmıştır. Sistematik 
ve endokrinolojik 
hastalığı olan, orşit 
tanısı alan, varikoseli 
olan, sigara, alkol ve 
madde bağımlılığı olan 
ve son zamanlarda 
hormonal tedavi almış 
erkekler çalışmaya 
alınmamıştır. Cep 
telefonu kullanıcıları 
aynı marka telefonu 
kullanmışlardır.

Sperm örnekleri 3-5 günlük 
cinsel perhiz sonrası 
mastürbasyon yöntemi 
ile alınmış ve DSÖ’nün 
parametrelerine göre 
değerlendirilmiştir. Cep 
telefonu kullanıcıları 4 gruba 
ayrılmıştır. Grup A: cep telefonu 
kullanmayan (N:10) Grup B: 
<2saat/gün (N:16); Grup C: 2-4 
saat/gün; (N:17) ve Grup D: >4 
saat /gün (N:20)’kullananlar. 
Grup D kendi içinde cep 
telefonunu pantolonunun 
cebinde taşıyan (N: 12) ve 
gömleğinin cebinde taşıyan 
(N:8) olmak üzere 2 ayrı alt 
gruba ayrılmıştır. 

Grup A (MEAN±SD)
Sperm sayısı (×106/ml):213.0±8.8
Hareketlilik (%): 46.0±3.0
DNA parçalanması (%): 3.0±1.2
Grup B (MEAN±SD)
Sperm sayısı (×106/
ejekülat):191.8±8.4
Hareketlilik (%): 42.5±6.0
DNA parçalanması (%): 3.2±1.6
Grup C (MEAN±SD)
Sperm sayısı (×106/
ejekülat):216.0±6.6
Hareketlilik (%): 41.0±6.0
DNA parçalanması (%): 3.1±2.2
Grup D (MEAN±SD)
Sperm sayısı (×106/
Ejekülat):194.3±16.5
Hareketlilik (%): 44.0±3.0
DNA parçalanması (%): 6.6±2.2
CEP TELEFONUNU PANTOLON 
CEBİNDE TAŞIYANLAR 
(MEAN±SD)
Sperm sayısı (×106/
Ejekülat):182.8±6.5
Hareketlilik (%): 42.0±2.0
DNA hasarı (%): 6.7±1.8
CEP TELEFONUNU GÖMLEK 
CEBİNDE TAŞIYANLAR 
(MEAN±SD)
Sperm sayısı (×106/
Ejekülat):205.5±6.4
Hareketlilik (%): 44.0±6.0
DNA hasarı (%): 5.1±1.3

Cep telefonu kullanmayan 
grup ile cep telefonu 
kullanan grupların ayrı ayrı 
karşılaştırıldığı çalışmada; 
cep telefonu kullanımı ile 
sperm parametreleri (sayı ve 
hareketlilik) arasında anlamlı 
ilişki bulunamamıştır (p>0.05). 
Sadece günde dört saatten fazla 
cep telefonu kullanan grupta ve 
cep telefonunu pantolonunun 
cebinde taşıyan grupta sperm 
DNA hasarının anlamlı 
derecede yüksek olduğu 
sonucuna varılmıştır (p<0.05).
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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 

Wdowiak et al.,
(2007:169)

İn vivo

Kesitsel

Polonya

İnfertilite 
kliniğine başvuran 
erkeklerin cep 
telefonu kullanım 
alışkanlığının 
çeşitli sperm 
parametreleri 
üzerine etkisini 
değerlendirmek 
üzere 
planlanmıştır.

İnfertilite kliniğine 
Haziran 2004 ile 
Mayıs 2006 yılları 
arasında başvuran 304 
erkek araştırmanın 
örneklemini 
oluşturmuştur. 
Sistematik hastalığı 
olan, beden kitle 
indeksi 17’den düşük 
ve 30’dan yüksek 
olan, son 3 ayda tedavi 
almış ve varikoseli 
olan kişiler çalışmaya 
alınmamıştır.

Sperm örnekleri 2-7 günlük 
cinsel perhiz sonrası 
mastürbasyon yöntemi 
ile alınmış ve DSÖ’nün 
parametrelerine göre 
değerlendirilmiştir. Cep telefonu 
kullanıcıları 3 gruba ayrılmıştır. 
Grup A: Cep telefonu 
kullanmayan N: 99, Grup B: 1-2 
yıldır cep telefonu kullanan N: 
157 ve Grup C: 2 yıldan fazla 
zamandan beri cep telefonu 
kullanan N: 48’dir.

GRUP A 
Hareketlilik (%50’den fazlası 
hareketli): %65.7
Morfoloji (Normal sınırlarda, 
%30’dan yüksek): %55.6
GRUP B 
Hareketlilik (%50’den fazlası 
hareketli):% 51.6
Morfoloji (Normal sınırlarda, 
%30’dan yüksek): %27.4
GRUP C 
Hareketlilik (%50’den fazlası 
hareketli):%35.4
Morfoloji (Normal sınırlarda, 
%30’dan yüksek): %16.7

Cep telefonuna maruz kalınan 
süre ile sperm hareketliliği ve 
morfolojisi arasındaki ilişkinin 
anlamlı olduğu (p<0.001) fakat 
cep telefonuna maruz kalınan 
süre ile sperm sayısı arasındaki 
ilişkinin anlamlı olmadığı 
sonucuna varılmıştır (p>0.05).

Gutschi et al.,
(2010:312)
İn vivo

Kesitsel, 
Retrospektif

Avustralya

İnfertilite 
kliniğine başvuran 
erkeklerin cep 
telefonu kullanım 
alışkanlığının 
çeşitli sperm 
parametreleri 
üzerine etkisini 
değerlendirmek 
üzere 
planlanmıştır.

İnfertilite kliniğine 
1993 ile Ekim 2007 
yılları arasında 
başvuran 2110 
erkek araştırmanın 
örneklemini 
oluşturmuştur. 
Araştırmaya 
katılanların 
yaş ortalaması 
31.6±6.6’dır. Sigara 
ve alkol kullanan, 
sistematik hastalığı 
olan, orşit ve 
varikosel tanısı almış 
kişiler çalışmaya 
alınmamıştır.

Sperm örnekleri 3-5 günlük 
cinsel perhiz sonrası 
mastürbasyon yöntemi 
ile alınmış ve DSÖ’nün 
parametrelerine göre 
değerlendirilmiştir.
Cep telefonu kullanıcıları 2 
gruba ayrılmıştır.
Grup A: Cep telefonu kullanan 
(N: 991) ve Grup B: Cep 
telefonu kullanmayan (N: 
1119)’dır.

GRUP A 
Sperm sayısı (Million ml): 62
Hareketlilik (%): 23.9
Morfoloji (% Patojenik sperm): 68
GRUP B 
Sperm sayısı (Million ml): 65.7
Hareketlilik (%): 25.1
Morfoloji (% Patojenik sperm): 58

Cep telefonu kullanan 
ve kullanmayan grup 
karşılaştırıldığı çalışmada; cep 
telefonu kullanımının sperm 
hareketlilik ve morfolojisini 
olumsuz yönde etkilediği 
(p<0.001) ancak sperm 
sayısını etkilemediği sonucuna 
varılmıştır (p<0.186).

Eroğul et al.,
(2006:840)

İn vitro

Deneysel

Türkiye

İnfertililite  
laboratuvarında 
yapılan bu 
deneysel 
çalışmanın amacı;  
laboratuvar 
ortamında, cep 
telefonlarından 
yayılan RF-EM 
dalgaların sperm 
parametreleri 
üzerine zararlı 
etkileri olup 
olmadığını 
göstermektir.

İnfertilite 
laboratuvarında 
yapılan deneysel 
çalışmada incelenen 
sperm örnekleri 27 
sağlıklı erkekten 
alınmıştır. Çalışmaya 
katıla erkeklerin yaş 
ortalaması 27±3.2’dir.  
Çalışmaya katılan 
erkeklerin hormonal 
ve enfeksiyon 
hastalıklarının, 
üretral anomalilerinin 
olmaması ile üretral 
cerrahi operasyon 
geçirmemeleri 
gerekmektedir.  

Sperm örnekleri 2 günden az 
7 günden fazla olmayan cinsel 
perhiz sonrası mastürbasyon 
yöntemi ile alınmış ve 
DSÖ’nün parametrelerine 
göre değerlendirilmiştir. Her 
bir sperm örneği kontrol ve 
çalışma (RF-EM dalgaya 
maruz kalma) grubu olarak 
ikiye ayrılmış ve 25 dk hiçbir 
müdahale yapılmamıştır. 25 
dk sonra; kontrol grubundaki 
sperm örnekleri ideal koşullarda 
bekletilirken çalışma grubundaki 
sperm örneklerine 900 MHz 
RF-EM dalga 10 cm uzaklıktan 
5 dk uygulanmıştır. 30 dk 
sonunda sperm örnekleri analiz 
yapılmıştır. 

GRUP 1
(KONTROL GRUBU)
(MEAN±SD)
Hareketsiz sperm: 35.9±2.6
Sperm sayısı (×106ml) 59.8±35.3
GRUP 2
(RF-EM DALGA UYGULANAN 
GRUP) (MEAN±SD)
Hareketsiz sperm: 50.6±22.7
Sperm sayısı (×106ml):57.9±37.6

Sperm örneklerinden RF-
EM dalga uygulanan grupta 
uygulanmayan kontrol grubuna 
göre sperm hareketliliğinin 
anlamlı şekilde düşük olduğu 
(p<0.001), her iki grup 
sperm sayıları açısından 
karşılaştırıldığında ise anlamlı 
bir ilişki olmadığı sonucuna 
varılmıştır (p>0.05).

Falzone et al.,
(2008:268)

İn vitro

Deneysel

Kuzey Afrika

İnfertililite  
laboratuvarında 
yapılan bu 
deneysel 
çalışmanın amacı;  
laboratuvar 
ortamında, cep 
telefonlarından 
yayılan RF-EM 
dalgaların sperm 
canlılığı üzerine 
zararlı etkisi 
olup olmadığını 
kanıtlamaktır.

İnfertilite 
laboratuvarında 
yapılan deneysel 
çalışmada incelenen 
sperm örnekleri 
12 sağlıklı sigara 
kullanmayan erkekten 
alınmıştır.

Sperm örnekleri 2-3 günlük 
cinsel perhiz sonrası 
mastürbasyon yöntemi ile 
alınmış ve DSÖ parametrelerine 
göre değerlendirilmiştir. Her 
bir sperm örneği iki gruba 
ayrılmış, bir gruba SAR 2.0w/
kg telefondan 950 MHz RF-EM 
dalga diğer gruba ise SAR 5.7w/
kg telefondan 950 MHz RF-EM 
dalga 60 dk uygulanmıştır. Bu 
iki gruptaki sperm örnekleri 
uygulama öncesi tekrar iki gruba 
ayrılmış ve bir gruba hiç işlem 
yapılmamıştır.

GRUP 1
SAR 2.0 w/kg (MEAN±SD)
Sperm Hareketlilik
Uygulanan: 86.5±5.3
Uygulanmayan:86.8±5.34
GRUP 2
SAR 5.7 w/kg (MEAN±SD)
Sperm Hareketlilik
Uygulanan: 86.6±9.33
Uygulanmayan:87.2±7.32

Sperm örneklerine ayrı ayrı 
uygulanan, SAR 2.0 w/kg ve 
SAR 5.7 w/kg özelliklerdeki 
telefonlardan yayılan RF-
EM dalgaların spermlerin 
hareketliliklerini kontrol 
grubuna göre azaltmadığı 
sonucuna varılmıştır (p>0.05).
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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 

De luiis et al.,
(2009:1)

İn vitro

Deneysel

Avustralya

İnfertililite  
laboratuvarında 
yapılan bu 
deneysel 
çalışmanın amacı;  
laboratuvar 
ortamında, cep 
telefonlarından 
yayılan RF-
EM dalgaların 
sperm sayı ve 
canlılığı üzerine 
zararlı etkileri 
olup olmadığını 
kanıtlamaktır.

İnfertilite 
laboratuvarında 
yapılan deneysel 
çalışmada incelenen 
sperm örnekleri 22 
sağlıklı erkekten 
alınmıştır. Çalışmaya 
katılanların 
yaş ortalaması 
24.1±1.1’dir.  

Sperm örneklerinin alınma 
şekli ve değerlendirme koşulları 
belirtilmemiş olup; Her bir 
sperm örneği kontrol ve çalışma 
(RF-EM dalga uygulanan) grubu 
olarak ikiye ayrılmıştır. Kontrol 
grubundaki sperm örnekleri 
ideal koşullarda bekletilirken, 
çalışma grubundaki sperm 
örneklerine 1.800 MHz RF-EM 
dalga SAR 27.5 w/kg telefondan 
16 saat uygulanmıştır.

GRUP 1 
(KONTROL GRUBU)
(MEAN±SD)
Canlılık (%): %82±%4
Hareketlilik (%): %82±%4
GRUP 2
(RF-EM DALGA UYGULANAN 
GRUP) (MEAN±SD)
Canlılık (%): %29±%4
Hareketlilik (%): %28±%1

Sperm örneklerinden RF-
EM dalga uygulanan grupta 
uygulanmayan kontrol 
grubuna göre sperm canlılık 
hareketliliğinin anlamlı şekilde 
düşük olduğu (p<0.001) 
sonucuna varılmıştır.

Agarval et al.,
(2009:1318)

İn vitro

Deneysel

ABD

İnfertililite  
laboratuvarında 
yapılan bu 
deneysel 
çalışmanın amacı; 
laboratuvar 
ortamında, cep 
telefonlarından 
yayılan RF-EM 
dalgaların sperm 
parametreleri 
üzerine zararlı 
etkileri olup 
olmadığını 
kanıtlamaktır.

İnfertilite 
labaratuarında yapılan 
deneysel çalışmada 
incelenen sperm 
örnekleri 23 sağlıklı 
erkek ve 9 infertil 
erkekten alınmıştır. 

Sperm örnekleri 2-3 günlük 
cinsel perhiz sonrası 
mastürbasyon yöntemi ile 
alınmış ve DSÖ parametrelerine 
göre değerlendirilmiştir. Her bir 
sperm örneği kontrol ve çalışma 
(RF-EM dalga uygulanan) grubu 
olarak ikiye ayrılmıştır. Kontrol 
grubundaki sperm örnekleri 
ideal koşullarda bekletilirken, 
çalışma grubundaki sperm 
örneklerine 850 MHz RF-EM 
dalga 2.5 cm uzaklıktan 60 dk 
uygulanmıştır.

GRUP 1
KONTROL GRUBU (MEAN±SD)
Sperm sayısı (Million/ml): 
58.84±34.34
Hareketlilik (%): 52.11±18.34
Canlılık (%): 58.97±14.81
GRUP 2
(RF-EM DALGA UYGULANAN 
GRUP) (MEAN±SD)
Sperm sayısı (Million/ml): 
58.84±35.20
Hareketlilik (%): 48.62±17.36
Canlılık (%):52.33±13.21

Sperm örneklerinden RF-
EM dalga uygulanan grupta 
sperm hareketliliği (p=0.03) 
ve canlılığı (p<0.001) 
uygulanmayan kontrol grubuna 
göre düşük bulunmuştur. İki 
grup sperm sayıları açısından 
karşılaştırıldığında ise anlamlı 
ilişki bulunamamıştır (p>0.05).  

Ahmad and 
Mahmood Baig
(2011:1147)

İn vitro

Deneysel

Polonya

İnfertililite 
laboratuvarında 
yapılan bu 
deneysel 
çalışmanın 
amacı; cep 
telefonlarından 
yayılan RF-EM 
dalgaların normal 
ve vitamin E 
takviyesi yapılan 
erkek sperm 
hücreleri üzerine  
zararlı etkileri 
olup olmadığını 
kanıtlamaktır. 

Laboratuvar ortamında 
yapılan bu çalışmanın 
örneklemini 22 sağlıklı 
erkek oluşturmuştur. 
Çalışmaya katılanların 
yaşları 20-35 arasında 
değişmektedir.  

Sperm örnekleri 2 günlük cinsel 
perhiz sonrası mastürbasyon 
yöntemi ile alınmış ve 
DSÖ parametrelerine göre 
değerlendirilmiştir. Sperm 
örnekleri ilk 15-30 dk oda ısında 
bekletilmiş, sonrasında sperm 
örneği 1 kontrol 2 çalışma grubu 
olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. 
Kontrol grubundaki spermlere 
hiçbir işlem uygulanmadan 
oda ısısında bekletilmiş, 
çalışma grubundaki spermlere 
ise bir gruba 1 ml vitamin 
E takviyesi yapılarak, diğer 
gruba yapılmadan 900 RF-EM 
dalga 10 cm uzaklıktan 60 dk 
uygulanmıştır.  

GRUP 1
(KONTROL GRUBU) 
(MEAN±SD)
Hareketsiz sperm:48.45±2.5
GRUP 2A
(RF-EM DALGA UYGULANAN 
GRUP) (MEAN±SD)
Hareketsiz sperm:52.51±2.78
GRUP 2B
(VİTAMİN E TAKVİYELİ 
RF- EM DALGA UYGULANAN 
GRUP) (MEAN±SD)
Hareketsiz sperm:48.11±2.53

Sperm örneklerinden RF-EM 
dalga uygulanan gruptaki 
hareketsiz sperm sayısı; 
vitamin E takviyeli RF-EM 
dalga uygulanan gruptaki ve 
RF-EM dalga uygulanmayan 
kontrol grubundaki hareketsiz 
sperm sayısına göre anlamlı 
şekilde yüksek bulunmuştur 
(p=0.001 ve p=0.003).
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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 

Zalata et al.,
(2013:129)

İn vitro

Deneysel

Mısır

İnfertililite 
labaratuarında 
yapılan bu 
deneysel 
çalışmanın 
amacı; labaratuar 
ortamında, cep 
telefonlarından 
yayılan RF-EM 
dalgaların sperm 
hareketlilik 
ve morfolojisi 
üzerine zararlı 
etkileri olup 
olmadığını 
kanıtlamaktır.

Laboratuar ortamında 
yapılan bu çalışmanın 
örneklemini 124 erkek 
oluşturmuştur. Sigara 
kullanan, varikoseli 
ve anormal karyotipi 
olan kişiler çalışmaya 
alınmamıştır.

Sperm örnekleri 4-5 günlük 
cinsel perhiz sonrası 
mastürbasyon yöntemi ile 
alınmış ve DSÖ parametrelerine 
göre değerlendirilmiştir. Sperm 
örnekleri 4 gruba ayrılmıştır. 
Grup 1: Normal Spermler (N:26) 
Grup 2: Hareket bozukluğu 
olan (N:32), Grup 3: Hareket ve 
şekil bozukluğu olan (N:31) ve 
Grup 4: Sayı, hareket ve şekil 
bozukluğu olan (N:35). 4 gruba 
ayrılan sperm örneklerinden 
her biri kendi içinde ikiye 
ayrılmış ve bir gruba 850 MHz 
RF-EM dalga 10 cm uzaklıktan 
60 dk uygulanmıştır. Kontrol 
gruplarına ise hiçbir işlem 
uygulanmadan oda ısısında 
bekletilmiştir.

GRUP 1
NORMAL SPERMLER
(RF-EM DALGA UYGULANAN 
GRUP) (MEAN±SD)
Hareketlilik (%): 60.8±4.5
Morfoloji bozukluğu (%):11.5%
 (RF-EM DALGA 
UYGULANMAYAN GRUP) 
(MEAN±SD)
Hareketlilik (%): 56.5±4.2
Morfoloji bozukluğu (%): 30.8 %
GRUP 2
HAREKET BOZUKLUĞU OLAN 
SPERMLER
(RF-EM DALGA UYGULANAN 
GRUP) (MEAN±SD)
Hareketlilik (%): 30.9±5.4
Morfoloji bozukluğu (%):18.8%
 (RF-EM DALGA 
UYGULANMAYAN GRUP) 
(MEAN±SD)
Hareketlilik (%): 26.5±5.0
Morfoloji bozukluğu (%): 56.3 %
GRUP 3
HAREKET VE ŞEKİL 
BOZUKLUĞU OLAN 
SPERMLER
(RF-EM DALGA UYGULANAN 
GRUP) (MEAN±SD)
Hareketlilik (%): 23.3±9.4
Morfoloji bozukluğu (%):29%
(RF-EM DALGA 
UYGULANMAYAN GRUP) 
(MEAN±SD)
Hareketlilik (%): 18.4±11.9
Morfoloji bozukluğu (%): 71 %
GRUP 3
SAYI, HAREKET VE ŞEKİL 
BOZUKLUĞU OLAN 
SPERMLER
(RF-EM DALGA UYGULANAN 
GRUP) (MEAN±SD)
Hareketlilik (%): 17.7±10.9
Morfoloji bozukluğu (%):40%
 (RF-EM DALGA 
UYGULANMAYAN GRUP) 
(MEAN±SD)
Hareketlilik (%): 12.7±7.9
Morfoloji bozukluğu (%): 80%

Sperm örneklerinden RF-EM 
dalga uygulanan gruplarda 
sperm hareketliliği ve morfoloji 
bozukluğu uygulanmayan 
kontrol gruplarına göre anlamlı 
şekilde düşük bulunmuştur 
(p<0.05). Sperm hareketlilik 
ve morfoloji bozukluğu gruplar 
arasında da anlamlı bir şekilde 
düşmektedir 
(Grup 4>Grup 3> Grup 2 
>Grup 1) (p<0.05). 

Gorpinchenko 
et al.,.
(2014:65)

İn vitro

Deneysel

Ukrayna

İnfertililite  
laboratuvarında 
yapılan bu 
deneysel 
çalışmanın amacı;  
laboratuvar 
ortamında, cep 
telefonlarından 
yayılan RF-EM 
dalgaların sperm 
parametreleri 
üzerine zararlı 
etkileri olup 
olmadığını 
kanıtlamaktır.

Laboratuvar ortamında 
yapılan bu çalışmanın 
örneklemini 32 sağlıklı 
erkek oluşturmuştur. 
Çalışmaya 
katılan erkeklerin 
yaş ortalaması 
27.5±3.5’dır. WI-FI 
laptop kullanıcıları 
çalışmaya dahil 
edilmemiş ve 
çalışmaya katılan 
sağlıklı erkeklerin 
çalışma öncesi 2 ay 
ceplerinde cep telefonu 
taşımaları önlenmiştir. 

Sperm örnekleri 3-4 günlük 
cinsel perhiz sonrası 
mastürbasyon yöntemi ile 
alınmış ve DSÖ parametrelerine 
göre değerlendirilmiştir. Sperm 
örnekleri inkübatör içinde 
1 saat bekletildikten sonra 
2 gruba ayrılmıştır. Kontrol 
grubundaki spermlere hiçbir 
işlem uygulanmadan 27 Cº de 5 
saat termostat içinde bekletilmiş, 
çalışma grubundaki spermler 
de 27 Cº de termostat içinde 
bekletilmiş ve 900 MHz RF-EM 
dalga 5 cm uzaklıktan 5 saat 
uygulanmıştır.

GRUP 1
KONTROL GRUBU (MEAN±SD)
Sperm sayısı (×106/ml): 92.3±22.7
Hareketlilik (%): 81.3±7.2
Canlılık (%): 90.9±3.7
DNA parçalanması (%):4.2±1.8
GRUP 2
(RF-EM DALGA UYGULANAN 
GRUP) (MEAN±SD)
Sperm sayısı (×106/ml): 90.8±24.2
Hareketlilik (%): 66.5±6.3
Canlılık (%): 90.4±4.1
DNA hasarı (%):8.8±2.2

Sperm örneklerinden RF-EM 
dalga uygulanan grupda sperm 
hareketliliği, kontrol grubuna 
göre anlamlı şekilde düşük 
bulunmuştur (p<0.005).  RF-
EM dalga uygulanan grupta 
sperm DNA hasarı kontrol 
grubuna göre göre anlamlı 
şekilde yüksek bulunmuş 
(p<0.005) fakat her iki grup 
arasında sperm sayısı ve 
canlılığı arasında anlamlı ilişki 
bulunamamıştır (p>0.05)
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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, 
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TARTIŞMA

Günümüzde teknolojinin kullanımı insan ha-
yatın her alanına girmiş olup teknolojiden 
yararlanmak seçenek olmaktan çok mecburi-
yet haline gelmiştir. Teknolojik araçların her 
alanda kullanılması bir taraftan insan haya-
tını kolaylaştırıp, katkıda bulunurken, diğer 
taraftan yaydıkları elektromanyetik dalgalar 
vasıtasıyla insan sağlığını olumsuz etkile-
mektedir (Erenel Şentürk, vd., 2011:66). Cep 
telefonlarının sperm kalitesi üzerine etkileri 
ile ilgili yapılan araştırmalarda, cep telefon-
larından yayılan RF-EM dalgaların geniş bir 
yelpazede, çeşitli derecelerde üreme sistemi 
üzerinde etkiye sahip olduğu gösterilmiştir 
(Agarwal et al., 2008:124; Wdowiak et al., 
2007:169; Gutschi et al.,  2010:312;  Rago et 
al.,  2013:970; Eroğul et al., 2006:840; Fal-
zone et al., 2008:268; De luiis et al., 2009:1; 
Agarwal et al., 2009:1318; Gorpinchenko et 
al., 2014:65., Ahmad and Mahmood Baig, 
2011:1147; Falzona et al., 2008:268).

Agarwal ve ark. (2008:124) cep telefonu 
kullanım süresi ile sperm kalitesi arasındaki 
ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında cep te-
lefonu kullanım süresi arttıkça, sperm kali-
tesinin azaldığını belirlemişlerdir. Wdowiak 
ve ark. (2007:169) ile Gutschi ve ark.’nın 
(2010:312) çalışmalarında da benzer sonuçlar 
elde edilmiştir.  Rago ve ark.’nın (2013:970) 
çalışmasında ise günde 4 saatten fazla cep 

telefonu kullanan grupta ve cep telefonunu 
pantolonunun cebinde taşıyan grupta sperm 
DNA hasarının anlamlı derecede yüksek ol-
duğu sonucuna varılmıştır. İnsanlarda hasar-
lı DNA’ya sahip spermatozoa hala fertilizan 
özelliğe sahiptir ancak bu şekilde gerçekleşen 
bir fertilizasyonda embriyo kayıpları olasıdır. 
Sperm kalitesi genellikle sperm sayısı, hare-
ketliliği ve morfolojisi ile ölçülür ancak bu 
parametreler spermatozoanın kromatin orga-
nizasyonu hakkında fikir vermezler (Bhat-
tacharya, 2008:319). İncelenen dört in vivo 
çalışmada; cep telefonu kullanımının özellik-
le sperm hareketliliği üzerine etkili olduğu, 
sperm hareketliliğinin azalmasının da erkek-
lerde infertilite problemlerinin büyük bir kıs-
mını teşkil ettiği söylenebilir (Agarwal et al., 
2008:124; Wdowiak et al., 2007:169; Gutschi 
et al.,  2010:312;  Rago et al., 2013:970).

Cep telefonlarından yayılan RF-EM dalgala-
rın erkek üreme sistemi üzerine etkilerini in-
celeyen in vitro çalışmalar RF-EM dalgaların 
etkisini iletişim frekansına, cep telefonunun 
sahip olunan SAR değerine, bekleme süre-
sine ve mesafeye göre değerlendirmişlerdir. 
Eroğul ve ark. (2006:840) çalışmalarında; 
900 Mhz RF-EM dalgayı 10 cm uzaklık-
tan 5 dk, Agarwal ve ark. (2009:1318) ça-
lışmalarında; 850 Mhz RF-EM dalgayı 2.5 
cm uzaklıktan 1 saat, Gopinchenco ve ark. 
(2014:65) çalışmalarında; 900 Mhz RF-EM 
dalgayı 5 cm uzaklıktan 5 saat ve De luiis ve 
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ark. (2009:1) ise çalışmalarında; 1800 MHz 
RF-EM dalgayı 16 saat uygulamışlar ve dört 
çalışma sonucunda da sperm hareketliliğinin 
anlamlı şekilde düşük olduğunu fakat RF-EM 
dalgaların sperm sayısının RF-EM dalgalar-
dan etkilenmediğini saptamışlardır. Çalışma 
sonuçları değerlendirildiğinde; gerek 850 
MHz gerek 1800 Mhz GSM frekans bantla-
rında sperm hareketliliği süre fark etmeksizin 
5 dk, 1 saat, 5 saat ve 16 saat maruziyet sonu-
cunda azaldığı söylenebilir. Gopinchenco ve 
ark.’nın (2014:65) çalışmasında ek olarak 5 
cm uzaklıktan uygulanan RF-EM dalgaların 
sperm DNA hasarına sebep olduğu saptanmış 
olup sonuçlar Rago ve ark.’nın (2013:970) 
çalışmasında cep telefonunu cebinde taşıyan 
grubun sonuçları ile örtüşmektedir.

Cep telefonu radyofrekans radyasyon maruzi-
yetini değerlendirmek için en güvenilir nice-
lik SAR değeri olup; SAR değeri cep telefonu 
çeşitlerine göre 0,12-1,6 W/kg arasında deği-
şiklik göstermektedir (Agarwal, 2007:266). 
Falzone ve ark. (2008:268) yaptıkları in vit-
ro çalışmada her bir sperm örneği iki gruba 
ayrılmış, bir gruba SAR 2.0w/kg telefondan 
950 MHz RF-EM dalga diğer gruba ise SAR 
5.7w/kg telefondan 950 MHz RF-EM dalga 
60 dk uygulanmıştır. Bu iki gruptaki sperm 
örnekleri uygulama öncesi tekrar iki gru-
ba ayrılmış ve bir grubuna hiç işlem yapıl-
mamıştır. Yapılan çalışmada SAR değerleri 
normal cep telefonlarından yüksek olmasına 

rağmen sperm hareketliliğinin kontrol grubu-
na göre azalmadığını saptamışlardır. Falzono 
ve ark.’nın (2008:268) çalışma sonuçları-
nın Eroğul ve ark.’nın (2006:840), Agarwal 
ve ark.’nın (2009:1318), Gopinchenco ve 
ark.’nın (2014:65) ve De luiis ve ark.’nın 
(2009:1) çalışma sonuçlarından farklı olması 
denek sayısının az olması ile açıklanabilir. 

Vitamin E sperm hücre menbranında yer alan 
en önemli antioksidan maddedir ve sperm 
hücresindeki mitokondrial  membranları art-
tırarak sperm hareketliliğini olumlu yönde 
etkilemektedir (Moslemiand Tavanbakhsh, 
2011:99). Ahmad ve Mahmood Baig’in 
(2011:1147) in vitro çalışmasıda literatürü 
destekler nitelikte olup vitamin E’nin sperm 
kalitesi üzerinde etkili olduğu ve RF-EM dal-
gaların vitamin E takviyeli gruptaki sperm 
hareketliliğini etkilemediği söylenebilir. 

Zalata ve ark.’larının (2013:129) çalışma so-
nucunda sperm örneklerinden RF-EM dalga 
uygulanan gruplarda sperm hareketliliği ve 
morfoloji bozukluğu uygulanmayan kontrol 
gruplarına göre anlamlı şekilde düşük bulun-
muştur. Cep telefonlarından yayılan RF-EM 
dalgaların sperm parametreleri bozuk olan 
grupları daha fazla olumsuz yönde etkilediği 
düşünülebilir. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER

Son yıllarda cep telefonu kullanım oranı ve 
dolayısıyla RF radyasyonuna maruz kalma 
oranı gittikçe artmaktadır. Ucuzlayarak geli-
şen teknoloji ve konuşma sürelerinin uzama-
sı RF radyasyonuna maruz kalma miktarının 
artmasına zemin hazırlamaktadır. Yapılan li-
teratür incelemesi sonucunda;

 Uzun süre cep telefonu kullanımının,

- Sperm hareketliliği, canlılığı ve mor-
folojisini süre, mesafe ve GSM frekans 
bandı farkı olmaksızın olumsuz etkile-
diği,

- Sperm DNA hasarına yol açtığı, 

- Sperm sayısını etkilemediği, 

 Cep telefonunun pantolon cebince taşıma-
nın gömlek cebinde taşımaktan daha riskli 
olduğu,

 Vitamin E takviyesinin kişiyi cep telefon-
larından yayılan RF-EM dalga radyasyo-
nundan koruduğu,

 Sperm parametreleri bozuk kişilerin cep 
telefonlarından yayılan RF-EM dalga rad-
yasyonundan daha fazla etkilendiği sap-
tanmıştır.

Cep telefonlarının insan sağlığı üzerindeki 
olumsuz etkilerinden korunmak ve vücutta 
yol açtığı olumsuz sonuçları azaltmak için; 

sağlık eğitiminin önemli bir uygulayıcısı olan 
hemşireler tarafından bireylere, 

 Açık telefonun en uzak mesafede bırakıl-
ması, tercihen 1 metre mesafeden kulak-
lıkla konuşulması,

 SAR<0,1 W/kg olan cep telefonlarını ter-
cih edilmesi,

 Cep telefonları, diğer telefonlarla bağlantı 
anında çok fazla enerji harcadığından do-
layı gelen ve giden aramalar esnasında, 
bedenden olabildiğince uzakta tutulması,

 Cep telefonuyla arama yaparken sinyal 
çubuğunun en yüksek düzeyde olmasına 
özen gösterilmesi,

 Cep telefonları mümkünse kısa konuşma-
lar için kullanılması, uzun görüşmeler, iş 
görüşmeleri kablolu telefonlarla yapılma-
sı,

 Cep telefonunu açtıktan birkaç saniye son-
ra kulağa götürülmesi,

 Telefonla konuşurken başparmak cep tele-
fonu ve kulak arasına konulması, 

 Cep telefonunun kullanılmadığı sürece ka-
palı tutulması, özellikle kalp, göğüs ve bel 
bölgesinde taşınmaması, 

 Cep telefonlarını ön cep yerine arka cepte 
taşımak alışkanlık haline getirilmesi öne-
rilebilir. 
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EXTENTED ABSTRACT

Introduction: Infertility affects 15% of the couples in the reproductive period and among the 
reasons of infertility male factor takes place at a rate of 50%. Congenital and acquired factors 
cause infertility; exposure to trauma, infection, toxic environmental factors compose the acqu-
ired factors, and chemicals, ionizing radiation, stress and electromagnetic waves are among the 
environmental factors. Cell phones form an important component of daily life, and while the 
usage is rapidly increasing day by day, this issue is regarded as a crucial health problem in the 
light of the researches reporting that the electromagnetic waves propagating from cell phones 
of today are harmful to human beings’ health. The radiofrequency electromagnetic waves (RF-
EM) propagating from cell phones have two basic effects, particularly thermal and chemical 
(non-thermal) on tissues. While high frequency RF-EM waves affect health depending on heat, 
in the case of exposing for a long time low frequency RF-EM waves lead to detrimental effects 
depending on chemical changes on tissues. By emitting radioation through electromagnetic 
wave, cell phones affect the fertility of males and reduce motility, concentratio, morphology 
and vigour of sperm.  Aim: This systematic review has been planned to analyze the studies 
reserching the effects of cell phone usage in men on sperm quality. Method: In the research 
Medline (PUBMED) and EMBASE databases have been evaluated by using the words of “pho-
ne” (mobile phone, cellular phone), “radiofrequency electromagnetic waves” (RF-EMV) and 
“spermatozoa” (semen, sperm concentratio, sperm motility) in different combinations. In vitro 
(conducting the research on organ, tissue, cell, cellular compound, protein or biomolecular) hu-
man beings studies published in English between the years of 2005-2015 (including May) and 
available as a whole text, and in vivo (conducting the research on a whole organism) studies 
have been added to the research. Hundred and twelve studies in total have been scanned in this 
study. Eleven of these studies meet the inclusion criteria in the research.  Findings: While 4 of 
11 qualitative studies analyzing the effects of cell phone usage in men on sperm are cross secti-
onal studies, 7 of them are experimental studies. The cross sectional studies have comparatively 
analyzed the relation between cell phone usage duration and sperm parameters by grouping. 
When the results of in vivo studies are analyzed, in the sudy of Agarwal et al. (2008), the gro-
up not using cell phone and the one using have been compared separately, and it is concluded 
that sperm parameters (quantity, motility, vigour, morphology) significantly reduce while the 
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usage of cell phones increases (p<0.05). In the study of Rago et al. (2013), there has not been 
found a meaningful relation between the usage of cell phones and sperm parameters (quantity 
and motility) (p>0.05). It is only concluded that sperm DNA damage is significantly high in the 
group using cell phones for more than 4 hours a day and the group carrying cell phones in their 
pockets (p<0.05). In the study of Wdowiak et al. (2007); it is deduced that the relation betwe-
en the duration of exposing to cell phones and sperm motility and morphology is meaningful 
(p<0.001) but the relation between the duration exposing to cell phone and quantity of sperm is 
not meaningful (p>0.05). In the study of Gutschi et al. (2010), the usage of cell phone affects 
sperm motility and morphology in a negative way (p<0.001); however, it does not effect the 
quantity of sperm (p<0.186). When the results of in vitro studies are analyzed, in the study of 
Eroğul et al. (2008), it is concluded that sperm motility is low in the group applied radiofrequ-
ency electromagnetic (RF-EM) wave from sperm samples in comparison to the control group 
that is not applied (p<0.001, and there is not a meaningful relation by comparison with both 
groups in terms of sperm (p>0.05). Similar results have been gained in the study of Agarwal et 
al. (2009). Study results of De luiis et al.(2009) are similar to both of these studies results and 
they have analyzed sperm in their studies. In the study of Gorpinchenco et al. (2014), it has 
been found that sperm motility is low (p<0.005) in the group applied RF-EM wave from sperm 
samples in comparsion with the group not applied RF-EM wave, and alike sperm DNA damage 
in the group applied RF-EM wave is high (p<0.005) in comparison with the control group not 
applied RF-EM wave; however, a meaningful relation has not been found between both groups 
in terms of sperm and sperm motility (p>0.05). In the groups divided into four by Zalata et al. 
(2013) that applied RF-EM wave sperm samples, sperm motility and morphological disorder 
in comparison with the control groups not applied has been found to be low (p<0.05). Ahmad 
and Mahmood Baig (2011) have analyzed nonmotile sperm in the sperm samples divided into 
three by themselves and nonmotile sperm in the group applied RF-EM wave has been found 
to be high in comparison with the sperm in the group applied vitamin E reinforced RF-EM 
wave and in the control group not applied RF-EM wave (p=0.001 and p=0.003). Falzona et al. 
(2008:268) have provided different RF-EM wave from the cell phones having different SAR 
(Specific Absorption Rate) values to sperm samples in order to evaluate the RF-EM wave expo-
sition propagating from cell phones, and they have concluded that RF-EM waves provided by 
different cell phones having SAR values do not reduce sperm motility in comparison with the 
control groups (p>0.05). Results:  According to literature review, it has been determined that 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yaz Sonbahar Sayı: 8 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Summer Autumn Issue: 8 Year: 2016

ID:168 K:248
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)

205

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 

using cell phone for a long time affects sperm motility, vigour and morphology in a negative 
way regardless of duration, distance and GSM frequency band, it causes sperm DNA damage 
but it does not affect sperm, carrying cell phones in pants pockets is dicier than carrying in shirt 
pocket, reinforcement of vitamin E protects the person from the RF-EM wave radiation pro-
pagating from cell phones, and those having sperm parameter disorder are further affected by 
RF-EM wave radiation propagating from cell phones.
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MASTEKTOMİ OLAN KADINLARDA BEDEN İMAJI DEĞİŞİMİ 1

BODY IMAGE CHANGES IN WOMEN WITH MASTECTOMY

Sema KOÇAN1, Ayla GÜRSOY2

1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Rize / Türkiye
2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trabzon / Türkiye

Öz: Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de meme kan-
seri insidansı yıllara göre artış göstermektedir. Meme 
kanseri hasta için yalnızca tıbbi bir sorun olmayıp hem 
hastalığın hem de tedavi yöntemlerinin ciddi duygusal 
ve sosyal etkileri de bulunmaktadır. Kanserde cerrahi 
tedavi sonucu dıştan görülen bir organın kayba uğra-
ması ve beden görünümünün değişmesi, hastalar için 
yıkıcı sonuçlara yol açabilmektedir. Meme kanseri te-
davisinde uygulanan mastektomi de kadınların dış gö-
rünüşünde kalıcı değişikliğe neden olmaktadır. Meme 
kanseri olan kadınların tedaviye bağlı yaşadıkları baş-
lıca sorunlar; fiziksel olarak meydana gelen olumsuz 
değişiklikler, duygusal sıkıntılar, aile, iş ve sosyal rol-
lerde meydana gelen değişimlerdir. Mastektomi sonrası 
olumsuz beden imajı nedeniyle hayal kırıklığı, üzüntü, 
korku, anksiyete ve depresyon gibi olumsuz duygular 
yaşanabilmektedir. Ayrıca kadının beden imajındaki 
değişim eşi ile olan ilişkisinde ve cinsel yaşamında da 
sorunlara neden olabilmektedir. Kadın bedenindeki bu 
değişimin diğer insanlar tarafından fark edilmemesi 
için sosyal izolasyona yönelebilmektedir. Tüm bunla-
rın yanı sıra alopesi, cilt yanıkları, kilo alma gibi teda-
vi yöntemlerinin istenmeyen etkileri de beden imajını 
olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle kadınlar meme 
kanserinin tanılama ve tedavi süreçlerinin her aşama-
sında yaşadıkları sorunlarla baş edebilmek için profes-
yonel desteğe gereksinim duymaktadırlar. Bu süreçte 
kadınlara profesyonel olarak bakım ve psikososyal des-
tek sağlamak hemşirelerin önemli sorumluluklarından 
biridir. Bu makale, meme kanseri ve tedavi yöntemleri-
nin beden imajına etkisine yönelik hemşirelik girişim-
lerini ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Beden İmajı, Hemşirelik, Mastek-
tomi 

Abstract: Incidence of breast cancer in Turkiye has 
been increasing year by year, as over the world. Breast 
cancer is not only a medical problem for the patients 
but there are also serious emotional and social outco-
mes of the disease and treatment methods. An exter-
nally visible organ loss in cancer and change in body 
image may produce devastating outcomes for patients. 
Mastectomy used breast cancer treatment may result 
in changes in appearance among women, too. Primary 
problems experienced by women with breast cancer 
due to treatment are negative physical changes, emo-
tional troubles, and changes in familial, professional 
and social roles. Such negative emotions as disappo-
intment, anxiety, fear, sadness and depression can be 
seen due to negative body image following mastec-
tomy. Besides; changes in body image among women 
may also cause problems in the relations with spouses/
partners and sexual life. Women may use social isolati-
on so that other people cannot notice these changes in 
their bodies. Along with all these; undesired effects of 
such treatment methods as alopecia, skin burns, weight 
gain affect body image negatively. Therefore; women 
need professional support in all phases of diagnosis and 
treatment processes of breast cancer in order to cope 
with problems they undergo. During the process; it is 
one of the most important responsibilities of nurses to 
provide women with care and psycho-social support. 
The current article aimed at nursing interventions about 
the effect of breast cancer and treatment methods upon 
body image. 
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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 

Giriş

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen dört 
kanser türünden biri olup, kanserden ölüm 
nedenleri arasında ikinci sırada yer almak-
tadır (T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş 
Dairesi Başkanlığı Ulusal Kanser Programı, 
2009-2015). Kadınlarda görülen kanserle-
rin %33.0’ünü ve kanserle ilişkili ölümle-
rin %20.0’sini oluşturmaktadır (Koçak vd., 
2010: 47). Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de 
de meme kanseri insidansı yıllara göre artış 
göstermektedir (Ozmen et al., 2009: 2). Sağ-
lık Bakanlığı’nın 2013 yılı verilerine göre 
ülkemizde meme kanseri insidansı kadınlar 
arasında yüz binde 45.9’dur (T.C. Sağlık Ba-
kanlığı Türkiye Kanser İstatistikleri, 2016).

Meme kanseri tedavisinin ana amacı etkin ad-
juvan tedavi uygulayarak kanserin bölgesel 
ve uzak kontrolünü sağlamaktır. Erken tanı 
konulması ve etkin tedavinin uygulanması 
sonucu meme kanseri sonrası kişilerin yaşam 
süresi uzamıştır. Böylece dikkatler meme 
kanseri olan kadınların tedavi sonrası yaşam 
kalitesini koruma, geliştirme ve sürdürmeye 
yönelmiştir (Gül ve Aslan, 2007: 75; Isern et 
al., 2008: 1178). Cerrahi sonrası olabilecek en 
iyi kozmetik sonucu elde etmek ve hastanın 
gerek hastalığa, gerekse tedavilere bağlı orta-
ya çıkan komplikasyonlar sonrasında rehabi-
litasyonunu sağlamak tedavinin diğer amaçla-
rıdır (Yıldırım, 2008: 29). Meme kanseri has-

ta için yalnızca tıbbi bir sorun olmayıp hem 
hastalığın, hem de tedavi yöntemlerinin ciddi 
duygusal ve sosyal etkileri de bulunmaktadır 
(Karayurt ve Andıç, 2011: 196). Meme kan-
serinin cerrahi tedavisi amacıyla yapılan mas-
tektomi kadınların görünümünde kalıcı deği-
şime neden olmaktadır. Cerrahi tedavi sonucu 
bir organın kayba uğraması ve beden görü-
nümünün değişmesi, hastalar için olumsuz 
sonuçlara yol açabilmektedir (Enache, 2012: 
125). Konu ile ilgili kaynaklarda meme kan-
seri tanısı konan hastaların beden imajının, 
kendilik kavramının, emosyonel, davranışsal 
durumunun, aile dinamiğinin ve hasta ile ai-
lesinin rollerinin değişimlere uğrayabileceği 
vurgulanmaktadır (Özbaş, 2006: 115; Çam ve 
Gümüş, 2006: 52; Güner, 2008: 46).

Yapılan çalışmalarda, meme kanserinin ka-
dınları fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi 
(spiritual) birçok boyutta etkilediği görül-
mektedir. Hastalığın tekrarlamasına ilişkin 
belirsizlik, ölüm korkusu ve bu korkularla ya-
şama isteği arasındaki çelişki meme kanseri 
olan kadınlar arasında en çok görülen kaygı 
nedenleri olarak belirtilmiştir (Landmark and 
Wahl, 2002: 113; Baqutayan, 2012: 121). 
Meme kanseri olan kadınlar tedaviye bağlı 
olarak fiziksel olarak meydana gelen olum-
suz değişiklikler, duygusal sıkıntılar, aile, iş 
ve sosyal rollerde meydana gelen değişimler 
gibi sorunlar yaşamaktadırlar. Bunların yanı 
sıra kanser tedavisinin uzun ve yoğun bir sü-



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yaz Sonbahar Sayı: 8 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Summer Autumn Issue: 8 Year: 2016

ID:145 K:212
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)

208

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 

reç olması ve tedavilerin de yan etkilerinin 
bulunması da kadınların günlük yaşam fonk-
siyonlarını yerine getirmede olumsuz olarak 
etkilemekte ve dolayısıyla çeşitli psikosos-
yal sorunlara yol açmaktadır (Gümüş, 2006: 
108).

Mastektomi Sonrası Ortaya Çıkan Psiko-
sosyal Sorunlar

Yapılan çalışmalarda kadınların anksiyete, 
depresyon, öfke, gelecek hakkında belirsiz-
lik, umutsuzluk, özkıyım düşünceleri, sosyal 
izolasyon, benlik saygısının azalması, beden 
imajının bozulması, dişilik özelliklerini kay-
betme korkusu ve cinsel işlev bozukluğu gibi 
çeşitli sorunlar yaşadığı belirtilmiştir (Land-
mark et al., 2001: 221; Gümüş, 2006: 110; 
Chen et al., 2012: 11). 

Glaser ve ark.’nın (2013: 10) meme kanse-
ri tanısından ortalama 2 yıl sonra 854 kadın 
ile yaptıkları çalışmada, kadınların büyük 
çoğunluğunun hastalığın nüks etme korku-
su yaşadıklarını saptamışlardır. Kinsinger ve 
ark.’nın (2011: 1571) bildirdiğine göre, meme 
kanseri olan hastaların %72.9’unda uyum bo-
zukluğu ve %27.1’inde majör depresyon gibi 
psikiyatrik sorunlar görülmektedir. Kedde ve 
ark.’nın (2013:276)  çalışmasında kadınların 
%44.8 oranında vajinal kuruluk, %30.1 ora-
nında cinsel birleşmede ağrı yaşadıkları be-
lirlenmiştir. Ussher ve ark.’nın (2012: 330) 
meme kanseri tedavisi sonrası 1965 kadınla 

yaptıkları karma tipteki çalışmada, kadın-
ların %85’inin cinsel yaşamında değişiklik 
yaşadığı saptanmıştır. Yine aynı çalışmada 
katılımcılardan biri meme kanseri tanısından 
beri cinsellikle ilgilenmediğini, cinselliğini 
yok olan bir parçası olarak gördüğünü ifade 
etmiştir. Fobair ve ark.’nın (2006: 579) yap-
tığı çalışmada mastektomi olan kadınların 
%52’sinin cinsel sorunlar yaşadığı saptan-
mıştır. Takahashi ve Kai (2005: 1278) meme 
kanseri tedavisinden sonra cinselliği araştır-
dıkları çalışmalarında ise cinselliğin kanser 
tanısının konulmasını izleyen dönemde ihmal 
edildiğini, bu sonucun özellikle Asya’da ger-
çekleştirilen çalışmalarda gözlendiğini vur-
gulamışlardır. Bununla birlikte meme kanseri 
artmış ya da değişmiş dini aktiviteler gibi ka-
dınların inanç ve değer yapılarında da deği-
şimlere neden olabilmektedir (Landmark et 
al., 2001: 221). 

Memenin alınmasına gösterilen psikolojik 
tepkilerin derecesi, kadının memeye olan 
duygusal yatırımı ile yakından ilişkilidir. Ka-
dın çocukluğundan itibaren kendini fiziksel 
yönleriyle algılamış ve toplumca alımlı ve 
güzel olarak kabul edilmişse, meme kay-
bı kendisi için büyük yıkım olabilmektedir. 
Bu yönden bakıldığında, mastektomi ile ya-
şanan meme kaybı, kadın için kadınlığının, 
doğurganlığının, çekiciliğinin ve cinselliği-
nin kaybı olarak algılanmakta ve bu durum 
kadının beden imajındaki olumsuz değişime 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yaz Sonbahar Sayı: 8 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Summer Autumn Issue: 8 Year: 2016

ID:145 K:212
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)

209

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 

bağlı olarak çeşitli psikososyal sorunlara yol 
açmaktadır (Arıkan, 2000: 41; Okanlı, 2004: 
4; Gümüş, 2006: 110; Begovic et al., 2012: 
446). 

Beden İmajı

İlk olarak beden imajı kavramı, Yılmaz’ın 
(2009) bildirdiğine göre, Schilder ve Head’in 
(1935) çalışmasında amputasyon sonucu ba-
cakta fantom ağrısının görülmesiyle fark edil-
miştir (Yılmaz, 2009: 7). Beden imajı benli-
ğin fiziksel boyutunu oluşturur ve fiziksel 
görünüş, sağlık durumu, fiziksel beceriler ve 
cinselliğiyle ilgili tüm tutum ve algıları içerir. 
Beden imajı insanın kendi kişiliği, değeri ve 
diğer insanlarla ilişkilerinin ayrılmaz bir par-
çası olması nedeniyle benlik kavramının te-
mel bir öğesidir. Kısacası beden imajı, kişinin 
bedeninin ve bedenine ait tüm duyumların zi-
hindeki tablosudur (Hakan, 2004: 1; Altunay 
ve Öz, 2006: 47; Yılmaz, 2009: 7; Aktaş vd., 
2010: 64).

Polat (2007: 9) ve Yılmaz’ın (2009: 7) bil-
dirdiğine göre; bir hemşirelik eğiticisi olan 
Price da (1990) beden imajını gerçek beden, 
ideal beden ve ortaya konulan beden diye 
adlandırılan üç temel bileşenden oluştuğunu 
belirtmiş ve beden imajını ‘bedenimizin bize 
oldukça karmaşık ve bazen de soyut bir bi-
çimde görülme şekli’ olarak tanımlamıştır. 
Price’a göre beden imajı yalnız kişinin be-
denine bağlı olmayıp, aynı zamanda sosyal 

dünyadaki insanların görüşleri, tutumları ve 
tepkilerine bağlıdır (Polat, 2007: 9; Yılmaz, 
2009: 7).

Beden imajının gelişmesi ve sürekli olarak 
değişmesi bedensel gelişme dışında birçok 
etkenle belirlenir. Bunlar arasında bireyin 
benlik gücü, dürtüleri, güdülenmesi, benlik 
saygısı, cinsiyeti, öğrenme ve olgunlaşma 
düzeyi, bedenine karşı duyarlılığı ve verdi-
ği anlam, nesne ilişkileri, başkalarına karşı 
tutumu ile başkalarının ona karşı tutumu ve 
toplumun beden görünüşüne verdiği değer 
sayılabilir (Polat, 2007: 9; Küçük, 2007: 20). 
Bunlarla birlikte sosyokültürel yapı, yaş, kül-
tür, cinsiyet, teknoloji, geçmiş olumlu olum-
suz deneyimlerle oluşan kendine ve kendi be-
denine verdiği değer de beden imajını etkile-
yen unsurlardır (Gündoğan, 2006: 12; Mutlu, 
2006: 12; Polat, 2007: 9). Herhangi bir sebep-
ten dolayı beden imajının değişiminin olum-
suz algılanması durumu kadınlarda erkeklere 
oranla daha sık görülmektedir. Özellikle fi-
ziksel görünüme oldukça fazla önem veren 
kadınlarda beden imajından memnuniyetsiz 
olma durumuna daha sık rastlanır, ancak bu 
durum yaşla beraber azalır (Webster and Tig-
gemann, 2003: 242; Mccabe and Ricciardelli, 
2004: 675; Esnaola et al., 2010: 22).

Beden imajı bireyin kişiliği değerleri ve diğer 
insanlarla ilişkileri ile ilgili bireysel düşünce-
lerinin tümü ile biçimlenir. Fizyolojik teme-
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le dayanmasına karşın, beden imajı fiziksel, 
psikolojik ve sosyal deneyimlerden oluşur. 
Bu nedenle, beden imajı yalnız bireyin kişi-
lik yapısını içermekle kalmaz, aynı zamanda 
toplumsal olarak sosyolojik bir anlama da sa-
hiptir. Birey bir kültür çevresi içinde doğup 
yetişmekte ve doğup yetiştiği kültüre özgü 
davranış kalıpları ve düşünceler sisteminden 
etkilenerek beden imajına yön vermektedir. 
Görünüşe verilen anlam ve görünüşle ilgili 
değerlendirmeler, içinde bulunulan zamana 
ve toplumun kültürüne göre değişebilmekte-
dir. Eski çağlarda tanrıçalar aşırı kilolu ve bu 
halleriyle beğeni toplarken, günümüzde ka-
dınlar ince ve narin bir beden yapısına özen-
dirilmektedir (Tezcan, 2009: 24). 

Kısaca bireyin yaşadığı toplumun değerleri 
ve kültürü beden imajının gelişimini etkile-
mektedir. Beden imajı, bireyin bedenine iliş-
kin örnek deneyimleri ve bunları organize 
etme durumu ile de ilişkilidir (Polat, 2007: 9; 
Yılmaz, 2009: 7). Buna göre kişinin yaşamış 
olduğu toplum tarafından kabul edilebilir be-
densel özelliklere sahip olan kişilere, toplum 
tarafından kabul edilebilir beden yapısına sa-
hip olmayan kişilerden farklı davranılır. Bu 
süreçte kişiye farklı davranıldığında kişinin 
kendini algılaması değişir. Bireyin toplum-
daki diğer kişilerin gördüğü gibi bir kişi ol-
maktan kaçınması güçtür. Çünkü bireylerin 
kendilerini algılama ve toplumdaki statüle-
rini belirlemeleri; toplumsal rol ve beklenti-

lerle, değerlendirilme biçimleri ile ilişkilidir. 
Kişilerin nasıl davranacağını bedensel özel-
liklerden daha çok toplumsal ve toplumun 
beklentileri belirler (Kula, 2007: 174). Bu 
çerçevede kişinin davranışlarının bir bakıma 
diğer kişilerin kendisini nasıl gördükleriyle 
oluştuğu söylenebilir.

Beden imajı bireyin kendi bedeninden ne öl-
çüde memnun olduğunu belirten bir kavram-
dır. Bazı bireylerde beden imajı değişimi bu 
memnuniyet duygusunda değişime ve buna 
bağlı olarak beden imajı bozukluğuna neden 
olmaktadır (Arıkan, 2000: 41; Garip, 2008: 
34). Beden imajı bozukluğu, bedenin var olan 
şeklinin kabullenilmesi ile ona karşı gösteri-
len uyum arasındaki uyumsuzluk durumu-
dur. Bu durumda bedenin o andaki algılanışı 
ile kişinin zihnindeki tablo arasında çatışma 
oluşmaktadır (Potur, 2003: 4; Fobair et al., 
2006: 579). 

Mastektomi ve Beden İmajı İlişkisi

Organların ve dokuların birey ve içinde ya-
şadığı toplum için sembolik anlamları bu-
lunmaktadır. Birçok toplumda kadın meme-
si estetik görünümün, dişiliğin, çekiciliğin, 
cinselliğin, üremenin, anneliğin ve bebeğin 
beslenmesinin simgesi olarak görülmekte-
dir (Okanlı, 2004: 4; Kaymakçı, 2011: 975).  
Meme kanseri, kanser tanısının taşıdığı anla-
mın yanı sıra cerrahi tedavi nedeniyle kadın-
lar tarafından hem yaşamın, hem de kadınlı-
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ğın tehdit altında olması olarak algılanmakta-
dır (Özkan ve Alçalar, 2009: 60). Bu yönden 
bakıldığında memenin tümünün ya da bir bö-
lümünün alınması işlemini içeren cerrahi gi-
rişim; kadınlığın, doğurganlığın, çekiciliğin 
ve cinselliğin kaybı olarak algılanabilmekte 
ve bu durum kadının beden imajında olum-
suz değişime neden olabilmektedir (Arıkan, 
2000: 41; Garip, 2008: 34). 

Memenin kadınlar için taşıdığı önem mastek-
tomi sonrası bireyin bedenine uyumuna yan-
sımaktadır. Mastektomi, kadını bir kadın için 
olağan bir durum olmayan tek bir meme ile 
karşı karşıya getirmekte ve kadınlarda çeliş-
kili duygulara neden olabilmektedir.  Ashing-
Giwa ve ark. (2006:39) tarafından yapılan ça-
lışmada kadınlar meme kanserinin neden ol-
duğu değişiklikler hakkında üzüntü, utanç ve 
düş kırıklığı hissettiklerini ifade etmişlerdir. 
Aynı çalışmada; katılımcılardan biri aynada 
yüzüne bakmanın çok zor olduğunu ve ayna-
da kendisinin yansımasını göremediğini; bir 
başka katılımcı ise protez kullansa bile meme 
kaybının anlaşılır olduğunu ve bu duruma alı-
şamadığını ifade etmiştir. Cebeci ve ark.’ nın 
(2011: 410) yaptığı çalışmada ise katılımcı-
lardan biri ameliyattan sonra eve geldiğinde 
memesine bakamadığını ve tüm aynaları kır-
dığını belirtmiştir.

Toplumdan topluma değişen beden imajı al-
gısı mastektomiye ilişkin algıyı da etkileye-

bilmektedir. Mastektomi sonrası beden imajı 
değişimi memenin kadın tarafından algılan-
masına, toplumun tepkisine, kadının kişilik 
yapısına göre değişmektedir. Doumit ve ark. 
(2010: 35) Lübnanlı meme kanseri olan ka-
dınların baş etme deneyimlerini inceledikleri 
çalışmalarında, kadınların bu süreçle baş ede-
bilmek için Allah’a sığındıklarını belirlemiş-
lerdir. Drageset ve ark. (2010: 1946) ise Nor-
veçli meme kanseri olan kadınların bu süreç-
le baş edebilme stratejisinin bilgiye ulaşma 
ve bilgiyi kullanma olduğunu saptamışlardır. 
Roussi ve ark. (2007: 97) ise Yunanlı meme 
kanseri olan kadınların mastektomi öncesi 
distres yaşadıklarını ve bu durumun üç aya 
kadar sürdüğünü belirtmişlerdir. 

Toplum tarafından birçok anlam yüklenen, 
özellikle kadına özgü süt ve hayat verici 
olan meme, cinsel ilişkide önemli ve cinsel 
duyarlığı olan bir organdır (Okanlı, 2004: 4; 
Kaymakçı, 2011: 975). Memenin kaybı kadın 
için; kadınlığın kaybı, cinselliğin sona erme-
si ve anneliğin eksik kalması gibi anlamlar 
taşımaktadır. Kadının yaşadığı şok ve inkâr 
sonrasında bu kaygılar ağır basmakta, hasta-
lık ve tedaviye uyumu güçleştirmektedir (Öz-
baş, 2006: 115). Mastektomi sonrası olumsuz 
beden imajı nedeniyle beden algısının bozul-
duğu, dolayısıyla cinsel doyumda azalmaya 
ve eş uyumunda bozulmaya neden olduğu 
yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (Thors et 
al., 2001: 443; Harcourt et al., 2003: 1065; 
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Çavdar, 2006: 64). Przezdziecki ve ark.’nın 
(2013: 1872) meme kanseri tedavisini ta-
mamlayan 279 kadınla yaptıkları çalışmala-
rında; kadınların olumsuz beden imajı yaşa-
dıkları; bu durumun stresi artırdığı ve benlik 
saygısını azalttığı belirlenmiştir. Fouladi ve 
ark. (2013: 2081) tarafından yapılan çalış-
mada kadınlar meme kanserine bağlı olarak 
üzüntü, korku ve düş kırıklığı yaşadıklarını 
belirtmişlerdir. Bu çalışmada; katılımcılardan 
biri mastektomi olacağı söylendiğinde tanının 
hatalı olabileceğini ifade etmiş ve eve gittik-
ten sonra kendini cehennemde gibi hissettiği-
ni belirtmiştir. Aynı çalışmada bir başka ka-
tılımcı ise kendinden nefret ettiğini, mastek-
tomiden sonra engelli biri olduğunu ve artık 
bir kadın olmadığını ifade etmiştir. Landmark 
ve Wahl’un (2002: 113) yaptığı çalışmada ise 
katılımcılardan biri mastektominin yaşamsal 
bir öneme sahip olduğunu, hayat ya da meme 
kaybı arasında bir seçim yapmanın çok güç 
ve kaçınılmaz olduğunu ifade etmiştir. 

Yeter ve ark. (2009: 65) mastektomi olan ka-
dınların çoğunun uzun bir süre memelerine 
dokunamadıklarını, aynaya bakamadıklarını 
ve karanlıkta giyinip soyunmayı tercih ettik-
lerini belirtmişlerdir. Pauwels ve ark. (2013: 
128) tarafından meme kanseri tedavisi sonra-
sı kadınların %53.8’inin beden imajı sorunla-
rına; %39.6’sının cinsel fonksiyonlara ilişkin 
bilgiye gereksinim duydukları saptanmıştır.

Konu ile ilgili bilimsel kaynaklarda  beden 
algısında yaşın önemli bir etken olduğu, 
özellikle genç yaşta mastektomi olmuş ka-
dınların beden imajı ile ilgili daha fazla so-
run yaşadıkları ve bu sorunların giderilmesi 
yönündeki girişimlere daha fazla gereksinim 
duydukları belirtilmektedir (Al- Ghazal et al., 
2000: 1941; Avis et al., 2004: 295; Gümüş, 
2006: 108; Uzun, 2009: 9). Uçar ve Uzun’un 
(2008: 166) çalışmasında, çalışma kapsamın-
daki mastektomi olan kadınlardan 30-39 yaş 
grubundaki kadınların beden algısının, diğer 
gruptakilerden daha düşük olduğu bulunmuş-
tur. Benzer olarak bir başka çalışmada  genç 
yaşta meme kanseri olan kadınların etkisiz baş 
etme stratejilerinin yaşam kalitesini olumsuz 
yönde etkilediği saptanmıştır (Brunault et al., 
2016: 513). Fobair ve ark. (2006: 579) yaptığı 
çalışmada da beden algısının genç yaşta mas-
tektomi olan kadınlarda daha düşük olduğu 
saptanmıştır. 

Kadınların meme kanserinin cerrahi tedavisi 
nedeniyle yaşadıkları beden imajı değişimi 
cerrahi tedavinin türü ile de ilişkilidir. Yapı-
lan çalışmalar cerrahi tedavi yöntemlerinin 
beden imajını farklı derecede ve şekillerde 
etkilediğini göstermektedir (Collins et al., 
2011: 168; Rosenberg et al., 2013: 1849). 
Mastektomi ve meme koruyucu cerrahi olan 
kadınları psikososyal yönden karşılaştıran 
çalışmalarda; kadınların genel psikososyal 
durumlarında bir farklılık gözlenmezken, 
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mastektomi olan kadınlarda beden imajı bo-
zukluğuna daha sık rastlanmaktadır (Gumus 
vd., 2010: 164). Collins ve ark.’nın (2011: 
168) mastektomi, meme koruyucu cerrahi ve 
mastektomi sonrası rekonstrüksiyon yapılan 
549 hasta ile yaptıkları, cerrahi tedavi türü ve 
beden imajı değişikliklerini karşılaştırdıkları 
çalışmalarında; meme koruyucu cerrahi ge-
çiren hastaların beden imajının daha olumlu 
olduğunu belirlemişlerdir. Rosenberg ve ark. 
ise (2013: 1849) meme kanseri olan 419 ka-
dını inceledikleri çalışmalarında; lumpektomi 
olanların meme rekonstrüksiyonu geçirenlere 
göre; meme rekonstrüksiyonu geçirenlerin de 
mastektomi olanlara göre beden imajı algısı-
nın daha olumlu olduğunu saptamışlardır. 

Kadınlar olumsuz beden imajı deneyimini 
meme kanserinin sadece cerrahi tedavisi son-
rası değil, kemoterapi ve radyoterapi sonrası 
da yaşamaktadırlar. Harcourt and Frith (2011: 
601) kemoterapi alan hastaların beden imajı 
algılarını inceledikleri çalışmalarında; ke-
moterapi nedeniyle alopesi ve kilo kaybı ile 
olumsuz beden imajını bağdaştırmışlardır. 
Choi ve ark. (2014: 1103) meme kanseri olan 
168 hasta üzerinde yürüttükleri çalışmaların-
da, kadınların %55.3’ü alopesiyi stres olarak 
algıladıklarını ifade etmiş ve bu durumun 
olumsuz beden imajına neden olduğunu be-
lirtmişlerdir. Lemieux ve ark. (2008: 317) 38 
makaleyi inceledikleri metaanalizlerinde de 
alopesinin olumsuz beden imajına neden ol-

duğu sonucuna varmışlardır. Schnur ve ark. 
(2009: 671) ise radyoterapi alan hastaların 
beden imajını inceledikleri çalışmalarında, 
kadınlar radyoterapi sonrası memede kırmızı-
lık ve hassasiyete bağlı olarak olumsuz beden 
imajı deneyimlediklerini ifade etmişlerdir. 

Mastektomiye Bağlı Beden İmajı Olumsuz 
Etkilenen Hastalara Yönelik Hemşirelik 
Girişimleri

Mastektomi sonrası hastalara bütüncül an-
layış ile bakım verilebilmesi için ameliyat 
sonrası fizyolojik sorunlar kadar psikolojik 
sorunlar da ele alınmalıdır. Genel olarak kan-
ser tedavisinde olduğu gibi meme kanserinin 
tedavi sürecinde ve hatta sonrasında da hasta-
nın medikal, sosyal ve psikolojik olarak her 
anlamda desteğe gereksinimi bulunmaktadır. 
Bu süreçte merkezde birey olacak şekilde 
multidisipliner ekip anlayışı ile hastaya yak-
laşmak gerekmektedir. Multidisipliner ekip 
içinde doktor, hemşire, psikiyatr, psikolog, 
sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, fizyotera-
pist, eczacı ve din adamı bulunmaktadır (Gül-
tekin vd., 2008: 103; Chirgwin et al., 2010: 
295).   

Diğer ekip üyeleri ile hastanın iletişimini ve 
bu iletişimin devamlılığını sağlayanlar, birey 
ya da hastalarla sürekli birlikte olanlar hem-
şirelerdir. Bu nedenle, hemşireler birey/has-
taların sorunlarını anlama, gereksinimlerini 
saptama ve gidermede önemli konumdadırlar.      
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Hastaları değerlendirirken bütüncül yaklaşım 
izleyen hemşirelerin önemli sorumlulukla-
rından biri de kadınlara mastektomi sonrası 
profesyonel boyutta psikososyal destek sağla-
maktır. 

Beden imajı olumsuz etkilenen bireyde aşağı-
da yer alan davranışlar görülebilir (Cash and 
Pruzinsky, 2002: 316; Polat, 2007: 9):

  Beden bölgelerine bakma ya da dokunma-
nın reddi,

  Bedenin saklanması ya da aşırı sergilen-
mesi,

  Bedenin yapı ve fonksiyon değişikliklerini 
kabullenememe,

  Sosyal ilişkilerin sıklığında azalma,

  Beden hakkında olumsuz düşünceler,

  Beden kısımları ya da fonksiyon kaybı ile 
ilgili kaygı,

  Ümitsizlik fikirlerinin belirtilmesi,

  Reddedilme korkusunun ifadesi,

  Bedendeki değişikliğin inkârı.

Mastektomiye bağlı olarak beden imajı olum-
suz etkilenen hastalara yönelik hemşirelik 
yaklaşımları kısaca şu şekilde özetlenebilir 
(Yıldırım, 2001: 75; Gürsoy, 2002: 16; Birol, 
2004: 508;  Gündoğan, 2006: 12):

Hasta ile iletişim kurulurken hastanın fiziksel 
görünümüne ilişkin düşünceleri ve duyguları 
belirlenerek hasta için kaybın anlamı değer-
lendirilir. Böylece hastanın ameliyattan sonra 
ameliyat bölgesini görmeye hazır olup olma-
dığı değerlendirilir ve hastanın ameliyat böl-
gesi ile ilgilenme durumu izlenerek ameliyat 
yerine bakması ve dokunması için hasta cesa-
retlendirilir. 

Beden imajındaki olumsuz değişime karşın 
hastanın aynı kalan ve kendisi için önemli 
olan özelliklerini (anne olmak, eş olmak, işi 
vb.) fark etmesi sağlanır. Görünümdeki deği-
şimi kabullenmek zaman isteyen bir süreçtir 
ve hastaya bu süreci atlatabilmesi için zaman 
tanınmalıdır. Bu süre içerisinde hastanın öfke, 
suçluluk gibi olumsuz duygularını ifade etme-
sine izin verilmeli ve hasta bu tür davranış-
larından dolayı yargılanmamalıdır. Örneğin; 
hastaya yapabildikleri için olumlu geri bildi-
rimde bulunularak hastanın olumsuz durum-
dan çok olumluya odaklanması sağlanır ve öz 
bakım sorumluluğunu alması için teşvik edi-
lir. Hastanın dikkati güçlü ve başarılı olduğu 
yönlere çekilerek olumlu yönlerini fark etmesi 
sağlanır. Hastanın beden imajına yönelik duy-
guları, gösterebileceği davranışlar ve yardıma 
gereksinim duyduğu konulara ilişkin eşi ya/ 
ya da birlikte yaşadığı aile üyeleri ile konu-
şulur ve aile üyelerinin hastaya destek olması 
sağlanır. 
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Hastanın aile yaşamı içindeki rolü saptanarak, 
aile içindeki ayrıcalığı ve vazgeçilmez oldu-
ğunu fark etmesi için yardımcı olunur. Has-
tanın görünümündeki değişimin, yaşamındaki 
yerini ve rollerini değiştirmediği fark ettirilir. 
Böylece hastanın kendisini değerli hissetme-
si sağlanmaya çalışılır. Mastektomi sonra-
sı yaşanan kaygılar sıklıkla ameliyattan kısa 
bir süre sonra ya da ileri bir dönemde ortaya 
çıkmaktadır. Mastektominin hasta üzerindeki 
etkisi, hastanın kişisel başa çıkma stiline, so-
rumluluklarına ve destek sistemlerine bağlıdır 
(Uzun, 2009: 9). Ardahan’ın bildirdiğine göre 
Yılmazer ve ark. (1994) yaptıkları çalışmada 
Türk toplumundaki 40 total mastektomi olan 
ve 40 terapi gören kadınlarda sosyal destek, 
öz kaygı ve beden imajını karşılaştırmışlardır. 
Terapi gören kadınlarda beden imajı ve sosyal 
destek arasında olumlu korelasyon bulunmuş-
tur (Ardahan, 2006: 71). Garip’in bildirdiği-
ne göre özellikle iletişim becerileri ve sosyal 
destek yönünden yetersiz olan ileri yaş gru-
bundaki kadınlar, tedavi kararları konusunda 
daha pasif rol üstlenmekte ve tedavi kararla-
rını daha çok hekime bırakmaktadırlar (Garip, 
2008: 34). Akdeniz’in aktardığına göre Sher-
man ve ark.’ nın (2009) 45 meme kanseri ta-
nısı almış hasta ve eşleri ile gerçekleştirdikleri 
çalışmalarında, hastaların algıladıkları duy-
gusal ve sosyal destek ile baş etme biçimleri 
arasındaki ilişki incelenmiş, eşleri tarafından 
yeterli desteklendiğini algılayan hastaların, 

kanserin getirdiği sorunlar ile daha etkin baş 
ettikleri belirtilmiştir (Akdeniz, 2012: 57). 

Hastada beden imajının bozulması ve benlik 
değerinde azalma olduğunu gösteren belirti-
lerin olup olmadığı saptanır. Hastanın duruş 
(postür) bozuklukları, sosyal ilişkilere gir-
meme, öz bakımını üstlenmeme davranışları 
ile olumsuz beden imajı arasındaki ilişkiyi 
görmesinde yardımcı olunur. Böylece hasta-
nın beden imajındaki olumsuz değişimi fark 
etmesi sağlanır (Yıldırım, 2001; Birol, 2004). 

Hasta bu olumsuz beden imajına alışabilmek 
için bazı baş etme yöntemlerini kullanma-
ya çalışacaktır. Ancak her baş etme yöntemi 
hastayı başarıya ulaştırmayabilir. Etkisiz olan 
baş etme yöntemlerini hastanın da fark etmesi 
sağlanır ve etkin baş etme yöntemleri konu-
sunda hastaya yardımcı olunur. Örneğin; has-
taya meme protezi için olası seçenekler anlatı-
lır. Hastanın kendisi ile benzer ameliyat geçir-
miş ve beden imajı değişikliği ile baş etmede 
başarılı olan diğer hastalarla iletişim kurması 
sağlanır. Hasta ile birlikte üretkenliğe yönelik 
farklı uğraşlar bulunmaya çalışılır ve hastanın 
bu uğraşlara katılmasına yardım edilir (Gür-
soy, 2002; Gündoğan, 2006). 

Meme kanseri olan kadınlarda beden imajını 
geliştiren yöntemlerden biri fiziksel aktivite-
dir. Fiziksel aktivitenin beden imajı da dahil 
psikolojik sağlığı geliştirdiği belirtilmektedir. 
Ancak meme kanserinde fiziksel aktivitenin 
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beden imajını artırdığı ya da nasıl etkilediği 
yönünde çok kapsamlı bir çalışma bulunma-
maktadır (Beckham, 2003:1). Fadaei ve ark. 
(2011: 1047) 72 meme kanseri olan kadınla 
yarı deneysel yaptıkları, davranışsal ve biliş-
sel terapinin beden imajı üzerine etkisini in-
celedikleri çalışmalarında, terapi almayanla-
rın beden imajı algısının daha zayıf olduğunu 
saptamışlardır. Kirshbaum (2006: 118) yap-
tığı incelemede aerobik haricinde egzersizin 
meme kanseri olan hastalarda beden imajı ve 
benlik saygısını geliştirdiğini belirtmiştir.

Sonuç

Meme kanseri tedavisinde cerrahi tedavi, 
cerrahi tedavi sonrası ise beden imajında de-
ğişim yaşanması kaçınılmazdır. Bu süreçte 
amaç, tedavi sonrası yaşanan fizyolojik ve 
psikolojik sorunları en aza indirerek hastanın 
olağan yaşamına en kısa süre ve en üst düzey 
performansla dönmesini sağlamaktır. Mas-
tektomi sonrası kemoterapi ya da radyotera-
pinin neden olduğu semptomlar ile baş etme-
ye çalışan hasta bunların yanı sıra olumsuz 
beden imajı deneyimi yaşamaktadır. Birçok 
durumla bir arada baş etmeyi gerektiren bu 
yaşam yolculuğunda hasta beden imajına yö-
nelik yaşadıklarını konuşmaktan çekinmekte 
ya da bu durumu konuşmaya fırsat bile bula-
mamaktadır. Dolayısıyla ilerleyen dönemde 
ötelenen sorunlar beraberinde başka sorunlar 
ile ortaya çıkabilmektedir. Bu açmazda has-

tayı desteklemesi gereken sağlık ekibi üye-
leri konuyu fizyolojik sorunlar kadar önem-
sememekte ya da bu durumla baş edebilmek 
için kadınlara etkin baş edebilme yöntemleri 
önermekte yetersiz kalabilmektedir. Sağlık 
ekibinin tüm üyeleri, olumsuz beden ima-
jının en az fizyolojik sorunlar kadar hastayı 
etkilediğinin ayrımına varmalıdır. Hemşireler 
bu süreçte danışmanlık ve eğiticilik rollerini 
kullanarak ameliyat öncesi ve sonrası hasta-
ları bilgilendirmeli, desteklemeli ve etkin baş 
etme yöntemleri için yol gösterici olmalıdır. 
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Breast cancer, incidence of which has been increasing year by 
year in Turkiye and the world, is not only a medical problem but a disease that produces serious 
emotional and social outcomes due to both the disease itself and treatment methods. Thanks to 
early diagnosis and effective treatments; lifespan has lengthened. Thus, attention has been paid 
to improve and to maintain quality of life of women with breast cancer following treatment. 
Mastectomy conducted for surgical treatment of breast cancer results in a permanent change in 
women’s appearance. An organ loss owing to surgical treatment and change in body image may 
lead to negative outcomes for patients. Aim: The current article aimed at nursing interventions 
about the effect of breast cancer and treatment methods upon body image. Results and Conclu-
sion: The relevant studies emphasize that body image of patients diagnosed with breast cancer 
may alter self-concept, emotional and behavioral status, family dynamics and roles of patients 
and family members. In the studies conducted, it is seen that breast cancer affects women 
in many aspects including physical, psychological, social and spiritual aspects. Women with 
breast cancer experience such problems as physically negative changes, emotional troubles 
and changes in familial, professional and social roles due to treatment. In the meantime; since 
cancer treatments are long and tiring processes and the treatments produce side effects; women 
are negatively affected in performing activities of daily living; which therefore causes various 
psycho-social problems. The degree of reaction to removal of breast is closely associated with 
emotional investment of women in breast. If a woman has physically perceived herself and 
been accepted as attractive and beautiful by society since childhood; loss of breast may become 
a huge devastation. Organs and tissues carry symbolic significance for individuals and society 
in which they live. Many societies consider breast as a symbol of aesthetic image, sexuality, 
motherhood and breastfeeding. In this sense; the surgical intervention covering the removal of 
the entire or a part of a breast may be perceived as loss of femininity, fertility, attractiveness and 
sexuality; which may lead to negative changes in body image of women. Body image makes 
up physical aspect/dimension of self concept and includes all attitudes and perceptions about 
physical image, health status, physical skills and sexuality. Since body image is an inseparable 
part of one’s own personality, self-value and relations with others; it is an essential element of 
self concept. In short; body image is seen as a painting in mind about one’s body and his/her 
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Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

impressions of body. Improvement and continuous change in body image are determined by 
numerous factors apart from body growth. Of these factors are strength of one’s self-concept, 
drives, motivation, self-esteem, sex, level of learning and maturity, sensitivity and meaning 
attributed to body, object relations, attitudes towards other and vice versa and values given by 
society to body image. Body image change perceived negatively for any reason takes place 
among women more than men. Women overestimating physical appearance –in particular- suf-
fer from dissatisfaction with body image more often but it decreases with age. Body image is 
shaped by one’s personality values and personal thoughts of relations with others. Although 
it is based on physiological grounds; body image is composed of physical, psychological and 
social experiences. Therefore; body image does not only include one’s personality structure 
but also covers a sociological meaning. People are born to and grow up in a cultural milieu 
and are influenced by behavioral patterns and thought system peculiar to the culture where 
they are born to and grow up. To summarize, social values and culture in which individuals 
live affect the development of body image. Body image is a term that points out the degree 
to which an individual is satisfied with his/her own body. For some individuals; body image 
change affects their satisfaction negatively by leading to body image disorders. Body image 
disorder is the disagreement between acceptance and unacceptance of body as it is; which cau-
ses conflicts between perceiving their body as it is and the painting in their mind. Body image 
change experienced by women due to surgical treatment of breast cancer is closely correlated 
with type of surgical treatment. The studies done indicate that surgical treatment methods affect 
body image differently and in different degrees. Women suffer from negative body image ex-
periences not only after surgical treatments but also after chemotherapy and radiotherapy and 
in order to offer patients a holistic care following mastectomy, their physiological as well as 
psychological problems should be handled.  During the process; patients should be approached 
with a multi-disciplinary and a patient-centered approach. It is nurses that make and maintain 
communication between other members of the health care team and patients and always stay 
with patients. Therefore; nurses occupy a key position in understanding patients’/individuals’ 
problems and exploring and meeting their needs. One of the crucial responsibilities of nurses 
who use a holistic approach in assessing patients is to offer women a professional psycho-social 
support following mastectomy. Surgical treatment is inevitable in breast cancer treatments and 
changes in body image changes unavoidably take place after surgical treatments. All the mem-
bers of health care team should recognize that negative body image affects patients as much as 
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physiological problems. During the process; nurses should inform and support patients during 
pre-surgery and post-surgery periods using their counseling and training roles and should be 
guiding them for effective coping methods. 
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Öz:  Kafa travması sonucu meydana gelen kalıcı 
sakatlıklar, sadece hasta ve ailesini etkilemekle 
kalmayıp, ülke ekonomileri için de ciddi sorunla-
ra neden olmaktadır. Travmatik beyin hasarı olan 
hastalarda ikincil serebral iskemiyi önleme ve te-
davi etmede kullanılan güncel yöntemlerden biri 
de terapötik hipotermidir. Erken dönemde başla-
tılan terapötik hipoterminin serebral metaboliz-
mayı yavaşlatarak inflamasyon sürecini baskıla-
dığı ve serebral hipertansiyonu önlediği böylece 
nörolojik iyileşmeye katkıda bulunduğu kabul 
edilmektedir. Önemli olan hastanın olabildiğince 
erken soğutulmaya başlanması ve uygun ısıda tu-
tulabilmesidir. Yoğun bakım hemşirelerinin, gün-
cel uygulamaların etkinliği, uygulama aşamaları, 
takip ve tedavide dikkat edilmesi gereken basa-
makları bilmeleri önemlidir. Serebral resüsitas-
yonun asıl amacı beyin fonksiyonları korunmuş 
sağlıklı bir bireye ulaşmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Terapötik Hipotermi, Sereb-
ral Resüsitasyon, Kafa Travması, Travmatik Be-
yin Hasarı

Abstract: Permanent disabilities, experienced 
due to head traumas not only affect patients and 
patients’ relatives but also cause serious prob-
lems for the national economy. One of the current 
methods of preventing and treating secondary ce-
rebral ischemia in patients with traumatic brain 
damage is therapeutic hypothermia. It is accepted 
that therapeutic hypothermia which starts at early 
stages represses inflammation processes and 
prevents cerebral hypertension through slowing 
down cerebral metabolism, which then contribu-
tes to neurologic recovery. The important thing 
is to start cooling the patient early and keeping 
him-her at proper temperature. It is critical that 
intensive care nurses should know effectiveness, 
application processes, maintenance processes, 
and necessary stages must be followed during the 
treatment of current applications. The major ob-
jective of cerebral  resuscitation is to have healthy 
individuals with preserved brain functions

Key Words: Therapeutic Hypothermia, Cerebral 
Resuscitation, Head Trauma, Traumatic Brain 
Damage
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GİRİŞ

Kafa travmaları,  yaygın görülen önemli bir 
halk sağlığı sorunudur. Hastalık Kontrol Mer-
kezi (The Centers for Disease Control) 2009 
yılında, ABD’de en az 2.4 milyon kişinin kafa 
travmaları nedeniyle acil servise başvurduğu 
ya da hastaneye yatışının yapıldığını bildir-
miştir. Kafa travması sonrasında hastaların 
yaklaşık %39’u kaybedilirken, %60’ının da 
Glaskow Koma Skala (GKS) sonuçları olum-
suzdur (Rosenfeld et al., 2012:1088). Travma-
ların yaklaşık olarak üçte birini oluşturan kafa 
travmaları nedeniyle ABD’de 5.3 milyon ki-
şinin yaşamlarına nörolojik kayıplarla devam 
ettikleri belirtilmektedir (Levine and Kumar, 
2013:1). Kafa travmaları sonrasında mortali-
te yüksek olup hayatta kalanlarda ise fiziksel, 
bilişsel ve psikolojik bozukluklar görülmekte 
ve yaşam kaliteleri olumsuz etkilenmektedir. 
Kafa travmaları sonucu oluşan  sakatlık ve 
işlev kaybının yarattığı maliyet 2007 yılında  
330.827 dolar, tedavi ve rehabilitasyon ma-
liyetinin ise 65.504 dolar olduğu saptanmış 
(Rosenfeld et al., 2012:1088) 2010 yılında 
ise maliyetin 76.5 milyar dolar  olduğu belir-
tilmiştir (Levine and Kumar, 2013:1). Düşük 
sosyoekonomik durum, bilişsel ve psikiyatrik 
hastalık varlığı ve erkek olmak kafa travmala-
rı açısından risk oluşturmaktadır (Levine and 
Kumar, 2013:1). Kafa travmaları şiddetine 
göre değerlendirildiğinde;  %80  hafif, %10 

orta ve %10 ağır düzeyde olduğu belirtilmek-
tedir (Stiver and Manley, 2008:11).

Kafa travmaları nedeniyle oluşan beyin ha-
sarı özellikle genç nüfusta temel mortalite ve 
morbidite nedenidir. Günümüzde travmatik 
beyin hasarlı olguların tedavisinde esas olarak 
ikincil hasarların engellenmesine odaklanıl-
maktadır (Seçkin,  2008:11). Travmatik beyin 
hasarının patofizyolojisinde birincil ve ikincil 
hasarlar rol oynar. Deneysel ve klinik bulgu-
lar, beyin hasarının ilk darbe sonrası oluşan bi-
rincil hasar ile bitmediği, izleyen süreçte iler-
lediğini ve ikincil hasar gelişerek prognozda 
daha önemli olduğunu göstermektedir. İkincil 
beyin hasarı birincil beyin hasarından saatler 
ya da günler sonrasında oluşan karmaşık bir 
süreçtir. İkincil hasar nedenleri;  hipotansiyon 
(sistolik kan basıncı < 90 mm Hg), hipoksemi  
(PaO2 < 60 mm Hg; O2 Satürasyonu < 90%), 
hipokapni  (PaCO2 < 35 mm Hg), hiperkapni  
(PaCO2 > 45 mm Hg), hipertansiyon  (SKB 
> 160 mm Hg, ortalama arter basıncı > 110 
mm Hg), anemi (Hemoglobin [Hb] < 100 g/L, 
hemotokrit [Ht] < 0.30), hiponatremi  (serum 
sodyum < 142 mEq/L), hiperglisemi  (kan 
şekeri > 10 mmol/L), hipoglisemi  (kan şe-
keri < 4.6 mmol/L), hipo-osmalalite (plazma 
osmalaritesi[P Osm] < 290 mOsm/Kg H2O), 
asit-baz bozuklukları (asidoz: pH < 7.35; al-
koloz: pH > 7.45), ateş (sıcaklık > 36.5°C), 
hipotermi  (sıcaklık< 35.5°C), ikincil kana-
ma, serebral ödem, mitokondriyal disfonksi-
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yon, aksonal bozulma, enfeksiyon, apoptotik 
ve nekrotik hücre ölümü, hidrosefali, nöbet, 
beyin kan akımındaki değişiklikler, nitrik ok-
sit ve serbest oksijen radikallerine bağlı hasar 
sayılabilir (Akköse, 2000:89; Berker, 2008:4; 
Ayhan ve Mut, 2008:6; Haddad and Arabi, 
2012:12; Levine and Kumar, 2013:1).  

Glaskow Koma Skalası (GKS), beyin hasarı 
olan hastalarda mortalite ve morbiditeyi sap-
tayabilen önemli bir skorlamadır. Beyin hasa-
rı olan tüm hastalarda GKS değerlendirmeli 
ve gerekli sıklıklarda gün içerisinde yinelen-
melidir. GKS 13-15 arası hafif, 9-12 arası 
orta ve 3-8 arası ciddi serebral hasar olarak 
değerlendirilmektedir (Berker, 2008:4; Sun-
gur,  2002:92).

SEREBRAL RESÜSİTASYON

Santral sinir sistemi hasarının temel mekaniz-
ması iskemidir. Hasara uğramış beyin doku-
su iskemiye karşı normal beyin dokusundan 
daha hassastır. Serebral iskemi, doku oksijen 
gereksinimi ile dağılımı arasındaki dengenin 
bozulmasına bağlıdır. Normal serebral per-
füzyon basıncı 30–70 mL/100 g/dakika’dır 
(Sungur, 2002:89).  Travmatik beyin hasarı 
olan hastalarda yoğun bakım yönetiminin bi-
rincil amacı serebral perfüzyonu ve oksijen-
lenmeyi sağlayarak ikincil serebral iskemiyi 
önlemek ve tedavi etmektir (Lim and Smith, 
2007:474; Berker, 2008:4). İlk 50-100 mi-
lisaniyede gelişen birincil hasarın ardından 

ikincil hasar süreci hemen başlamaktadır. Bu 
nedenle olabildiğince erken yani travmadan 
hemen sonra serebral resüsitasyon çalışmala-
rı başlatılmalıdır (Berker, 2008:4).

Travmatik beyin hasarı olan hastaların 
%80’den fazlasında mortalite nedeni intrak-
raniyal hipertansiyondur. İkincil hasar oluş-
maya başladığında beyin dokusuna hasar 
veren metabolik atıklar oluşmaya başlar. Bu 
süreçte hipotermi uygulaması sürecin doğal 
seyrini değiştirerek fayda sağlamaktadır (Al-
vis-Miranda et al., 2014:259).  İkincil hasar 
beyinde eksitoksisite, mitokondriyal disfonk-
siyon,  inflamasyonda artış, serbest oksijen 
radikallerinin salınımında artış, kan beyin 
bariyerinin bozulması, beyin glukoz kulla-
nımında bozulma, mikrodolaşımda bozulma 
ve mikrovasküler tromboza neden olur. Bu 
süreçlerin tamamı sıcaklık ile ilişkili olup hi-
potermi ile baskılanabilir. Birçok çalışmada 
da hipotermi ile intrakranial hipertansiyonun 
önlenebileceği belirtilmektedir (Sadaka  et 
al., 2013:80).

TERAPÖTİK HİPOTERMİ

Serebral resüsitasyonu sağlamak için ilk 4-6 
saat içinde vücut ısısının 32-34oC indirildiği 
ve hedef ısıya ulaştıktan sonra ortalama 18 
saat (12-24 saat) bu düzeyde sabit tutulma-
sı işlemine terapötik hipotermi (TH) denir 
(Hypothermia after Cardiac Arrest Study 
Group, 2002). TH en sık olarak kardiyak ar-
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rest veya travmatik beyin hasarlanmaların-
da kullanılmaktadır. TH, vücudun özefagus, 
rektum, internal juguler ven, mesane veya 
doğrudan beyin dokusu gibi farklı bölgele-
rinden alınan sıcaklık ölçümlerinin derecele-
rine göre sınıflandırılmaktadır (Arıboğan ve 
Akın, 2007:161). Hipotermi, kor sıcaklığın 
35 °C altında olması olarak tanımlanır. Kor 
sıcaklık 28 °C nin altına indiğinde ise pupil-
ler ışık refleks kaybolur ve beyin ölümü ger-
çekleşir (Berker ve  Mut, 2002:46; Young, 
2009:36).  Hipotermi uygulaması klinikte 
kardiyak arrest sonrası uygulanırken şu anda 
kafa travmaları sonrasında kafa içi basıncın 
kontrol altına alınması ve düşürülmesinde 
kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmak-
tadır (Rivera-Lara et al.,  2012:73; Uslu ve 
Demir Korkmaz, 2015:104).

Travmatik beyin hasarlı hastalarda, TH erken 
dönemde profilaktik olarak olarak geç dö-
nemde ise beyin ödemini kontrol etmek için 
kullanılmaktadır. TH, beyin ödeminin kontrol 
altına alınması ve intrakranial basıncı azalt-
mada, intrakranial hipertansiyonun kontrolü-
nü sağlamada kullanılmaktadır (Urbano and 
Oddo, 2012:581; Uslu ve Demir Korkmaz, 
2015: 105)

Son zamanlardaki çalışmalarda 48 saat TH 
uygulanan ve yavaşça yeniden ısıtılan (1°C/4 
saat) hastalarda kafa içi basıncın azalarak  
nörolojik çıktılarda iyileşme sağlayabildiği 

belirtilmiştir (Andrews et al., 2011:8). Büyük 
örneklemli randomize kontrollü bir çalışma-
da baş ya da sistemik soğutma işleminin ne-
onatal ensefalopati hastalarında etkin olduğu 
belirtilmektedir (Papile, 2014:1150).

Kor sıcaklıkta her bir derecelik artış beyin 
metabolizma hızını %7 artırmaktadır. Li-
teratürde hastaların 32°C ve 34°C arasında 
tutulması önerilmekte ancak bunun bilinci 
açık hastalarda sağlanmasının zor olacağı be-
lirtilmektedir (Polderman et al., 2002:1568). 
Termoregülasyona cevap oluşacağından (tit-
reme) entübe olmayan ve bilinçli hastada far-
makolojik girişimler yapılmadan TH uygu-
lamasının yapılmaması önerilmektedir. Aksi 
takdirde termoregülatör cevaplar metabolik 
aktiviteyi artırarak istenmeyen sonuçlara ne-
den olabilir (Rivera-Lara et al.,  2012:75). 

TH etkileri; 

•	 Serebral metabolizmada oksijen kullanım 
oranını yaklaşık olarak %6.5 /°C azaltır.

•	 Serebral glikoz kullanımını azaltır.

•	 Oksijen ve glikoz ihtiyacını azaltarak post-
travmatik serebral hipoksi/iskemi ve enerji 
disfonksiyonundan korur.

•	 Hücre içi kalsiyum birikimini engelleye-
rek eksitoksik aminoasit salınımını azalta-
rak nöronların korunmasını sağlar.
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•	 İkincil beyin hasarlanmasına neden olabi-
lecek stres yanıtı baskılar ve geciktirir.

•	 Apoptotik hücre ölümünü engeller, nöral 
hücre apoptozunu engeller (Urbano and 
Oddo, 2012:581). Şekil 1’de belirtilmiştir.

Şekil 1. Terapötik Hipoterminin Etkisi

                                                             

TH’nin mortaliteyi azaltmakta ve nörolojik 
çıktılarda iyileşme sağladığı belirtilmektedir. 
Özellikle standart olarak intrakranial basınç 
ölçümünün yapılarak, yüksek doz barbitürat 
uygulaması yapılmadan 48 saatten uzun süre 
TH uygulanan hastalarda çıktıların iyi olduğu 
belirtilmiştir (Peterson et al.,  2008:69). 

Ateşin beyin dokusu üzerine olumsuz etkile-
ri bulunmaktadır. Çünkü ateş metabolizma-
yı hızlandırır, serbest radikallerin salınımını 
arttırarak kan-beyin bariyer geçirgenliğini 
etkileyerek ödemi arttırır. Kafa travmalı has-
talarda vücut sıcaklık değişikliklerinin beyin 

hemodinamisi üzerine etkisini belirlemek 
amacıyla yapılan bir çalışmada sıcaklığın ar-
tışıyla beyin kan akım hızının arttığı ve sıcak-
lık değişiminin kafa içi basıncını etkilediği 
belirtilmiştir (Stretti  et al.,  2014:552). Kafa 
travması sonrası beyin sıcaklığı vücut sıcak-
lığı ile karşılaştırıldığında, 3°C daha yüksek 
olduğu bildirilmiştir. Yüksek sıcaklık kafa 
travmaları sonrası ikincil hasara yol açar. Be-
yin sıcaklığının takibi invaziv ve non-invaziv 
yöntemlerle takip edilebilir ancak nörokritik 
hastalarda yaygın olarak kullanılmamaktadır 
(Haddad and Arabi, 2012:12).  Yirmi çalış-
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manın incelendiği sistematik bir incelemede 
TH’nin nörolojik çıktıları iyileştirerek morta-
liteyi azaltabileceği belirtilmiştir (Crossley et 
al., 2014:75). Kafa travması geçiren ve int-
rakranial hipertansiyon gelişen hastalarda ya-
pılan 18 çalışmanın incelendiği bir derlemede 
ise TH’nin (32–340C) etkin olduğu, hipoter-
mik hastalarda kafa içi basıncın daha düşük 
olduğu belirtilmiştir (Sadaka and Veremakis, 
2012:905). 

Diğer taraftan TH’nin mortalite ve nörolojik 
çıktılar üzerine olumlu etkisi konusunda ka-
nıtların yetersiz olduğunu belirten çalışmalar 
da mevcuttur (Sydenham et al., 2009; Georgi-
ou and Manara, 2013:367). Yüksek kalitede 
randomize kontrollü çalışmaların yapılması 
önerilmektedir.

TERAPÖTİK HİPOTERMİNİN YÖNE-
TİMİ

Mevcut yönergelerde  hafif TH 32–35°C sı-
caklık aralığında olması gerektiği belirtil-
mektedir (Polderman et al., 2002; Urbano 
and Oddo, 2012:580).  Sıcaklığın 34.8°C’den 
yüksek olduğunda etkinliğin azalacağı belir-
tilirken, 32.8°C nin altındaki sıcaklıklarda da 
yan etkilerin artacabileceği belirtilmektedir.  
Bu nedenle TH sırasında sıcaklık monito-
rizasyonu büyük önem kazanmaktadır.  Sı-
caklık takibinin standart kriterleri olmamak-
la birlikte sıklıkla mesane, özefagus içine 
yerleştirilen kateterler ile takip edilmektedir 

(Hasper et al., 2011:484). TH için hedef sı-
caklık 32-34°C olmalıdır. Ancak TH uygu-
laması sırasında sıcaklığın sabit tutulması ve 
takibinin yapılması çok zordur. Sıcaklık taki-
binde altın standart Swan–Ganz kateteri yar-
dımıyla pulmoner arter sıcaklığı ölçümü ve 
takibidir (Knapik et al., 2012:209; Shin et al.,  
2013:810). Ancak bu ölçüm invaziv olmak-
la birlikte aritmi, kalp kapak hasarı, kanama, 
rüptür, enfeksiyon gibi ölümcül komplikas-
yonlara da neden olabilir. Bu nedenle mesa-
neden sıcaklık takibinin yapılmasının doğru 
bir yöntem olduğu belirtilmektedir (Shin et 
al.,  2013:817). Mesaneden sıcaklık takibini 
hastanın oligürik ya da anürik olması sınırlan-
dırabilir (Polderman and Herold, 2009:1114). 
TH uygulanan 21 hasta ile yapılan çalışmada 
mesane, rektal ve timpanik sıcaklık ölçüm-
lerinin pulmoner arter (Swan–Ganz kateter) 
sıcaklık ölçümü ile karşılaştırıldığı bir çalış-
mada bütün soğutma fazlarında sıcaklık deği-
şimleri karşılaştırılmış ve en az sıcaklık farkı-
nın mesaneden ölçümün olduğu belirlenirken 
en fazla farkın timpanik ölçüm sonucunda 
olduğu belirtilmiştir (Shin et al.,  2013:817).  
TH sırasında sıcaklık takibinin yapılması yan 
etkilerin yönetilebilmesi açısından önemlidir. 
Damariçi soğutma yönteminin kullanıldığı 
12 hastada  eş zamanlı olarak Swan-Ganz ka-
teteri, nazofarengeal  prob (nazofarengeal sı-
caklık) ve  üriner mesane kateteri (mesane sı-
caklığı) ile 48 saat boyunca 1728 ölçüm (her 
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hastada 144 ölçüm) yapılmış her üç ölçüm 
yöntemi arasında anlamlı farklılıklar olma-
dığı belirtilmiştir (Knapik et al., 2012:211). 
Timpanik sıcaklık ölçümü invaziv olmayan 
ve uygulamada sık kullanılan bir yöntem 
olmasına rağmen TH uygulanan hastalarda 
kullanımı hala tartışmalıdır. TH uygulanan 
hastalarda farklı ölçüm yöntemlerinin kar-
şılaştırıldığı bir çalışmada, timpanik ölçüm 
ile eş zamanlı olarak mesane ve özefagustan 
da ölçüm yapılmış; ölçümler arasında oluşan 
ufak farkın sorun yaratmayacağı ve timpanik 
sıcaklık ölçümünün TH uygulanan hastalarda 
kolay ve non-invaziv bir yöntem olduğu be-
lirtilmiştir (Hasper et al., 2011:485).  

Hipotermi uygulanmasının üç temel aşaması 
vardır: indüksiyon, idame ve tekrar ısıtma.

İndüksiyon Aşaması

İndüksiyon aşamasının amacı, mümkün olan 
en kısa zamanda vücut sıcaklığını düşürmek-
tir. Mümkün olduğunca hasta çabuk soğutul-
maya başlanmalıdır. Literatürde en iyi sonuç-
ların vücut sıcaklığı 32-35°C’de tutulduğun-
da elde edildiği belirtilmektedir (Polderman, 
2008:1955; Dietrich et al., 2010:45). Bu faz-
da hemşirelik bakımı açısından dikkatli ve 
hızlı davranılması gerekmektedir. Çünkü sı-
caklık değişimine bağlı elektrolit bozuklukla-
rı, hiperglisemi ve titreme gibi yan etkiler gö-
rülebilir. Bu nedenle hastanın solunum, kan 
basıncı, sedasyon, glikoz ve elektolit denge-

si takip edilmelidir (Polderman and Herold, 
2009:1115).

Vücut sıcaklığını düşürmek için farklı yön-
temler kullanılabilir. Sistemik veya lokal bir-
çok soğutma seçeneği vardır. Sistemik yön-
temler, yüzey soğutma veya intravasküler 
soğutmayı içerir. 

Yüzey Soğutma: Yüzey soğutma cilt ile kor 
sıcaklık arasındaki farka dayanmaktadır. 
Soğuk su sirkülasyonunun sağlandığı soğu-
tucu battaniye, buz torbaları, soğuk su yas-
tıkları,  ıslak battaniye/havlu, soğuk su ve 
alkol banyosu, elektrikli soğutma fanları ve  
hava akımlı soğutucu battaniye/yataklar yü-
zey soğutma tekniklerindendir (Polderman, 
2008:1964; Faridar  et al., 2011:80; Rivera-
Lara et al.,  2012:76). Soğuk paketler yaklaşık 
olarak saatte 1°C düşüş sağlar ve genellikle 
baş, boyun, kasık ve aksilla etrafına yerleşti-
rilir. Hava akımlı soğutucu battaniyeler hasta 
altına yerleştirilir ve sıcaklığı düşürme hızı 
daha yavaştır (0.5°C/saat). Geleneksel soğut-
ma yöntemlerinde sıcaklığın kontrol edilmesi 
zordur ve yavaş soğutma sağlar. Geleneksel 
yöntemler ucuz ve ulaşımı kolay olsada koa-
gülopati, aşırı titreme ve cilt hasarına yol aça-
bilecek fazla soğutma riskide vardır (Rivera-
Lara et al.,  2012:77). Yüzey soğutma yön-
temleri genellikle hastalarda titremeye neden 
olmaktadır bu nedenle sedasyon ve/veya 
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nöromüsküler blokaja ihtiyaç duyulabilmek-
tedir (Lazzaro and Prabhakaran, 2008:1161)

İntravasküler Soğutma: İntraarteriyal veya 
intravenöz olarak periferik veya santral kate-
terler yoluyla soğuk infüzyon sıvıları ile sağ-
lanır (Faridar  et al., 2011:80). Soğutma için 
en güvenli ve etkili yöntem soğuk (4°C) sıvı 
infüzyonu yapmaktır;  1500-3000 ml serum 
fizyolojik veya Ringer laktat solüsyonu gön-
derilebilir (Polderman, 2008:1964).  Kısa sü-
rede kor sıcaklıkta düşme sağlar. Hipotermi 
oluşturmak için güvenli ve kolay bir yöntem-
dir (Rivera-Lara et al.,  2012:78). Daha hızlı 
ve etkin soğutma sağlayabilmek için invaziv 
ya da yüzey soğutma cihazları ile birlikte kul-
lanılabilir.  Sıvı uygulaması sırasında hipovo-
lemi ve hipotansiyon açısından dikkatli olun-
malı, sıkı glikoz ve elektrolit takibi yapılmalı, 
titremenin engellenmesi için ilaç doz ayar-
lamaları (sedatif ve opioidler) yapılmalıdır. 
Sedasyon, kafa içi basıncın etkin takip edil-
mesini sağlar ancak derin sedasyon nörolojik 
sistem değerlendirilmesini ve gözlemi engel-
leyebileceğinden çok uzatılmamalıdır. Sedas-
yon için ilaç tercih edilirken yarılanma ömrü 
kısa olanlar tercih edilmeli ve uzamış sedas-
yondan kaçınılmalıdır. Hemşireler kullanılan 
ilacın etkilerini bilerek hastayı yakından takip 
etmeli ve sedasyon skorlaması kullanmalıdır. 
Sedasyon için kas gevçetici ilaçların kullanıl-
ması ise önerilmemektedir (Betts, 2004:26). 

İntravasküler Soğutma Kateterleri; kateter 
içerisinden soğuk sıvı sirkülasyonu sağlanır. 
Son birkaç yıldır intravasküler cihazlar hiper-
termi yönetiminde kullanılmaya başlanmıştır. 
Kanın sıcaklığı intravasküler kateterler yar-
dımıyla damar içine balon ya da kanül iler-
letilerek içerisinden soğuk salin geçirilerek 
ateş düşürülmeye çalışılmaktadır sıvı ve kan 
birbirine temas etmemektedir. Bu cihazlar hi-
potermi yaratmak için geliştirilsede ateş yö-
netiminde de kullanılabilmektedir (Aiyagari 
and Diringer, 2007:43). Genellikle santral 
ven, sıklıklada femoral yol erişimi ile inferior 
vena cava kullanılır.  İntravasküler soğutma 
cihazları geleneksel yöntemlerle karşılaştı-
rıldığında sıcaklığın sabit tutulmasında daha 
etkin bir yöntemdir ancak invaziv bir işlem 
olduğundan derin ven trombozu, bakteriyemi 
ve sepsis riski vardır (Faridar  et al., 2011:80; 
Rivera-Lara et al.,  2012:78).

Yetişkinlerde Lokal Serebral Soğutma: Sis-
temik tüm vücut soğutma titreme ve enfeksi-
yon için potansiyel risk oluşturmaktadır.  Bu 
nedenle lokal soğutma işlemi için soğutma 
kasklarıda kullanılabilmektedir (Rivera-Lara 
et al.,  2012:79).  

İdame Aşaması

İdame aşamasında vücut sıcaklığının kontrolü 
önemlidir. Küçük dalgalanmalar (maksimum 
0.2-0.5°C) dışında vücut sıcaklığı sabit tutul-
malı ve sıkı takip edilmelidir. Uzun dönem 
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yan etkileri olan pnömoni, yara enfeksiyonları 
ve basınç yarası açısından dikkatli olunma-
lı, deri bütünlüğü korunmalıdır (Polderman, 
2008:1965).

Tekrar Isıtma Aşaması

Tekrar ısıtma aşamasında yavaşça vücut sı-
caklığı arttırılmalıdır (kardiyak arrest hasta-
larda 0.2-0.5°C/saat, travmatik beyin hasarı 
olan hastalarda daha yavaş). Hücre içi ve dışı 
sıvı hareketindeki değişim hareketlerini en 
azda tutmak elektrolit bozukluğunu da en aza 
indirecektir (Polderman, 2008:1964; Van den 
Broek et al., 2010:291). Hastaların hızlı ısıtıl-
ması travmatik beyin hasarını kötüleştirebilir 
ve pulmoner komplikasyonlara yol açabilir. 
Yapılan çalışmalarda hızlı ısıtmanın hiperka-
lemi riskini arttırdığı ve elektrolit dengesizliği 
yarattığı ve serebral kanlanmada bozulmalara 
neden olabileceği belirtilmektedir (Polder-
man, 2008:1965).

KOMPLİKASYON YÖNETİMİ

Terapötik hipotermi nörolojik çıktıları iyi-
leştirerek sağkalımı artırabilmektedir (Leary 
et al., 2013:1056). Bununla birlikte TH’nin 
komplikasyonlarınında bilinmesi gerekir. TH 
enfeksiyon riskini artırır, elektrolik bozuk-
luğu, kanama zamanının uzaması, ilaç emi-
lim bozukluğu ve koagülopatiye yol açabilir. 
Ayrıca kardiyovasküler sistem üzerinde PR, 
QRS ve QT sürelerinde uzamaya ayrıca bra-

dikardiye sebep olmaktadır. Periferik vazo-
konstrüksiyona bağlı kan basıncında artma, 
kardiyak outputta azalma, atriyal fibrilasyon, 
akut pulmoner ödem, ventriküler fibrilasyon 
ve sistemik vasküler dirençte artma oluştu-
rabilir. Bakım sırasında hemodinamik değiş-
kenlerin etkin yorumlanması gerekmektedir 
(Kupchik, 2009:282; Açıkalın vd., 2011:30; 
Sadaka and Veremakis, 2012:905; Urbano and 
Oddo, 2012:587; Winters  et al., 2013:1248; 
Alvis-Miranda et al., 2014:259; Waldrigues 
et al., 2014:1673; Uslu ve Demir Korkmaz, 
2015:106). 

Yapılan çalışmalarda, özellikle nazokomiyal 
pnömoni, aritmi, enfeksiyon, epilepsi, hiper-
termi atağı, deri lezyonları, donma, hipomag-
nezemi, hipofosfatemi, hipokalsemi vurgu-
lanmaktadır (Waldrigues et al., 2014:1673). 
Tolere edilebilir düzeyde kardiyak outputta ve 
kalp atım hızında azalmaya neden olur. Aritmi 
genellikle hipokalemi kaynaklı olup ısıtma fa-
zında gerçekleşir. Bu nedenle potasyum takibi 
önemlidir (Urbano and Oddo, 2012:587).

Şiddetli travmatik beyin hasarı olan hastala-
rın nörokritik bakım sırasında düzenli olarak  
elektrokardiyografi, arteryel oksijen satüras-
yonu, kapnografi, arteriyel kan basıncı, sant-
ral venöz basınç, sistemik sıcaklık, idrar çıkı-
şı, arteriyel kan gazları ve serum elektrolit ve 
osmolalite değerlendirilmelidir (Haddad and 
Arabi, 2012:12).
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Kafa travması gelişen hastalarda elektrolit 
bozuklukları ve pulmoner enfeksiyon %59  
ve %41 oranıyla en yaygın sorunlar olarak 
rastlanırken böbrek, karaciğer ve embolik 
komplikasyonlar daha nadir görülmektedir. 
Kafa travması geçiren 209 hasta ile yapılan 
gözlemsel çalışmada, %89’unun nörolojik 
olmayan en az bir organ yetmezliği yaşadığı 
belirtilmiştir. Organ yetmezliği hastanede ya-
tışı uzattığı gibi kötü prognozla da ilişkilidir 
(Zygun et al., 2005:659). 

Gastrointestinal ve genitoüriner sistem or-
ganları da hipotermiden etkilenmektedir. Vü-
cut sıcaklığında 2-3°C azalma su ve sodyum 
geri emilimini doğrudan etkileyerek ozmo-
tik  diüreze neden olur.  Bu durum nefroje-

nik diabetes insipidus olarak bilinir (Wright, 
2005:160). Ayrıca intestinal motilitede yavaş-
lama ve ileusa neden olabilmektedir (Açıkalın 
vd., 2011:24).

Yüzey soğutma cihazlarında cilt hasarı oluş-
maması açısından dikkatli olunmalıdır.  Da-
mar içi soğutma yöntemleri/intravasküler 
cihazlar TH’nin 48-72 saatten uzun sürmesi 
halinde tromboz gelişimi açısından risklidir. 
Uzun süreli yüzey soğutma kullanırken cilt 
bütünlüğünün korunması ve takip edilmesi 
önemlidir (Urbano and Oddo, 2012:588).

TH’nin en sık rastlanan komplikasyonlarına 
yönelik hemşirelik tanı ve girişimleri aşağıda 
plan dahilinde ele alınmıştır (Waldrigues et 
al., 2014:1670).

Hemşirelik Tanısı
Karbondioksit düzeyinde artışla karakterize gaz değişiminde bozulma
Anormal kan gazı değişimi ve hipoksi ile bulgulanan ventilasyon-perfüzyon ilişkisinde bozulma 

Hemşirelik Girişimleri
 Solunum fonksiyonları takip edilmeli
 Monitörden O2 tüketimini artıran faktörler (ateş, titreme, nöbetler) izlenmeli 
 Hava yolu açıklığı sağlanmalı, ihtiyaç halinde aseptik şartlara uygun trakeal aspirasyon yapılmalı
 Sekresyon varlığı takip edilmeli
 Akciğer sesleri dinlenmeli (raller veya diğer sesler)
 Herhangi bir engel yoksa yatağın başı yükseltilmeli 
 Ağız bakımı verilmeli

Hemşirelik Tanısı  
Hipotermiye bağlı aritmi ve koagülopati 
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Hemşirelik Girişimleri
 Düzenli olarak yaşam bulguları takip edilmeli
 Kalp ritim ve hızının yanında aritmiye neden olabilecek elektolit bozuklukları da takip edilmeli (potasyum 

ve magnezyum)
 Kalp sesleri dinlenmeli
 Aritmi durumları kayıt edilmeli
 Kalp debisinin azaldığını gösteren bulgular gözlemlenmeli
 Hastanın aritmi durumundaki tepkileri gözlemlenmeli
 Pupil çapı, şekli ve simetrisi takip edilmeli
 Bilinç düzeyi takip edilmeli (GKS, invaziv hemodinamik parametreler, kornea refleksi)
 Görme bozuklukları, titreme ve parestezi oluşumu takip edilmeli
 Hastanın durumundaki değişiklik hekimi ile paylaşılmalı

Hemşirelik Tanısı
Vücut sıcaklığının artması ve titreme ile karakterize etkisiz termoregülasyon 

Hemşirelik Girişimleri
 Yeterli sıklıkta vücut sıcaklığı takip edilmeli
 Uygunsa sürekli sıcaklık takibi yapılmalı
 Asit/baz dengesizliği takip edilmeli
 Elektrolit dengesizliği takip edilmeli
 Deri renk ve sıcaklığı takip edilmeli

Hemşirelik Tanısı
Hipotermi, bozulan metabolik durum, immün faktörler, ilgili tedavilerin yan etkileri ve ilaçlara bağlı deri 
bütünlüğünde bozulma

Hemşirelik Girişimleri 
 Ölçek ile hastada risk faktörleri belirlenmeli
 Sürtünme ve basınca neden olan faktörler yakından gözlemlenmeli 
 Fazla nemi ortadan kaldırmak için koruyucu bariyer önlemler alınmalı
 Kuru cilt nemlendirilmeli
 Kemik çıkıntıları desteklenmeli
 Her bir ya da iki saatte bir pozisyon değişikliği sağlanmalı
 Tedavi sırasında hastanın genel durumu, güvenlik ve konforu değerlendirilmeli
 Deri renk ve sıcaklığı takip edilmeli
 Periferik dolaşım değerlendirilmeli
 Periferik ödem ve nabızlar kontrol edilmeli
 Doku hasarı konusunda karşı deri değerlendirilmeli

Hemşirelik Tanısı
Elektrolit dengesizliği riski, ikincil tedavilerin etkileri ile ilgili düzenleyici mekanizmalarda bozulma

Hemşirelik Girişimleri  
 Anormal serum elektrolit seviyeleri takip edilmeli
 GKS ve Ramsay üzerinden nörolojik bulgular değerlendirilmeli
 Kalsiyum, magnezyum ve potasyum seviyeleri belirlenerek bir protokol çerçevesinde;

•	 Elektrolit dengesizliğinin olası nedenleri tanımlanmalı
•	 Elektrolit dengesizliği durumları kayıt edilmeli 
•	 Pulmoner, kardiyovasküler, gastrointestinal bulgular ve hemodinamik göstergeler takip edilmeli
•	 Sürekli kardiyak izlem sağlanmalıdır.
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SONUÇ

TH, vücudun soğutularak beyin fonksiyon-
larının korunmaya çalışıldığı güncel tedavi 
yöntemlerinden birisidir. Hipoterminin iske-
mik dokuda hasarı azaltmasının altında yatan 
temel mekanizma beyin metabolizması üzeri-
ne olan etkileridir. Erken dönemde başlatılan 
TH’nin serebral metabolizmayı yavaşlatarak 
inflamasyon sürecini baskıladığı ve serebral 
hipertansiyonu önlediği böylece nörolojik 
iyileşmeye katkıda bulunduğu kabul edil-
mektedir. Önemli olan hastanın olabildiğin-
ce erken soğutulmaya başlanması ve uygun 
ısıda tutulabilmesidir. Bu uygulama sırasında 
yoğun bakım ekibinin sıkı takibi ve konuyla 
ilgili tecrübeli olmaları önemlidir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance; Head trauma is a widely seen and important public health problem 
(Rosenfeld et al., 2012:1088). Brain damage caused by head trauma is the main reason of mor-
tality and morbidity, especially among the young population. Today, preventing secondary da-
mage is the main focus in the treatment of traumatic brain damage cases (Seçkin, 2008:11-,). In 
the pathophysiology of traumatic brain damage, primary and secondary injuries play important 
roles. According to the experimental and clinical findings, brain injury is not finished with the 
first strike, whereas it progresses during the following process, and becomes more important in 
terms of prognosis through developing secondary damage. Secondary brain damage is a comp-
lex process that develops hours or days after the primary brain injury (Akköse, 2000:89; Ber-
ker, 2008:4; Ayhan ve Mut, 2008:6; Haddad and Arabi, 2012:12; Levine and Kumar, 2013:1,).   
Aim; The main mechanism of central nervous system injury is ischemia. When secondary 
damage starts to occur, metabolic wastes, which damage white matter, start to develop as well. 
In this process, hypothermia application provides benefit through changing the natural course 
of the process (Alvis-Miranda et al., 2014:259).  In order to ensure cerebral resuscitation, body 
temperature is reduced to 32-34 oC, and kept constant at this level for approximately 18 hours, 
and this process is named therapeutic hypothermia (TH) (Hypothermia after Cardiac Arrest 
Study Group, 2002). Therapeutic hypothermia is mostly used in cardiac arrest and traumatic 
brain injury cases. TH is classified according to the temperature measurement degrees derived 
from the different body parts such as esophagus, rectum, internal jugular ven, bladder, and 
white matter (Arıboğan ve Akın, 2007:161). Hypothermia is defined as a core body temperatu-
re below 35°C (Berker ve  Mut, 2002:46; Young, 2009:36). In the patients with traumatic brain 
injuries, TH is used as prophylactic in the early stages, and also used to control brain edema in 
the later stages (Urbano and Oddo, 2012:581; Uslu ve Demir Korkmaz, 2015:105). According 
to the recent studies, TH provides improvements in neurologic outcomes through decreasing 
mortality (Peterson et al., 2008:69; Andrews et al., 2011:8; Sadaka and Veremakis, 2012:905; 
Papile, 2014:1150; Crossley et al., 2014:75). Results; According to the current instructions, 
light TH must be between 32–35°C temperature (Polderman et al., 2002; Urbano and Oddo, 
2012:580). In the temperatures higher than 34.8°C, the affect will be reduced, whereas in the 
temperatures lower than 32.8°C the side effects might increase. Therefore, the monitorization 
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of the temperature during TH is very important. Temperature monitoring does not have stan-
dard criteria, but it is frequently monitored through the catheters put in esophagus and bladder 
(Hasper et al., 2011:484). The target temperature for TH must be 32-34°C. However, keeping 
the temperature constant during TH is very difficult.  The golden standard in temperature moni-
toring is pulmonary artery temperature measurement and follow-up by the help of Swan-Ganz 
catheter (Knapik et al., 2012:209; Shin et al., 2013:810). However, this measurement is invasi-
ve, and may cause certain fatal complications such as arrythmia, valvular heart injury, bleeding, 
rupture, and infection. Therefore, it is argued that temperature monitoring in the bladder is an 
appropriate method (Shin et al., 2013:817). There are three stages of hypothermia application: 
induction, maintenance, and reheating. Induction state: the main purpose in this stage is to dec-
rease  body temperature as soon as possible. The patient must be cooled within the shortest time. 
In the literature, it is argued that the best results are obtained when the body temperature is kept 
at 32-35°C (Polderman, 2008:1955; Dietrich et al., 2010:45). In this stage, in terms of nursing 
care, it is very important to act carefully and quickly because, depending on the temperature 
change, certain side effects, such as electroltyte disturbances, hyperglisemia or trembling, may 
occur. Thus, the patient’s blood pressure, respiration, sedation, glucose, and electrolyte balance 
must be monitored (Polderman and Herold, 2009:1115). Different methods might be used to 
decrease body temperature. There are some options such as systematic cooling or local cooling. 
Systematic methods involve intravascular cooling and surface cooling.  Maintenance stage: in 
this stage, the important issue is to control body temprerature. Except the small fluctuations 
(maximum 0.2-0.5°C), the body temperature must be kept constant, and closely monitored. 
It is important to be careful about pneumonia, which has long-term effects, wound infection, 
pressure sore, and skin integrity must be preserved (Polderman, 2008:1965).  Reheating Stage: 
in this stage, the body temperature must be increased gradually (0.2-0.5°C/per hour for cardiac 
arrest patients, much slower for patients with traumatic brain injury) (Polderman, 2008:1955; 
Van den Broek et al., 2010:291). Quick reheating of the patients may result in the brain injury 
, and may lead to pulmonary complications (Polderman, 2008:1965). It is also important to 
know the complications of therapeutic hypothermia. TH increases the risk of infection, and it 
may lead to electrolyte disturbances, extension of the bleeding time, malabsorbation of the me-
dicines, and coagulopathy. Moreover, TH may lead to bradycardia, and extension of PR, QRS, 
and QT times in the cardiovascular system. Furthermore, related to peripheral vasoconstriction, 
increase in blood pressure, and systematic vascular resistance, decrease in cardiac output, atrial 
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fibrillation, acute pulmonary odemia, and ventricular fibrillation might be seen as well. During 
the care, hemodynamic variables must be interpreted efficiently (Kupchik, 2009:282; Açıkalın 
vd., 2011:26; Sadaka and Veremakis, 2012:904; Urbano and Oddo, 2012:589; Alvis-Miranda 
et al., 2014:259; Waldrigues et al., 2014:1673; Uslu ve Demir Korkmaz, 2015:105). Conclu-
sion; Therapeutic hypothermia is one of the contemporary treatment methods, which tries to 
protect brain functions through cooling body temperature. The underlying mechanism behind 
how hypothermia reduces the damage in ischemic tissue is based on its effects on brain met-
habolism. It is accepted that preinitiated TH slows down cerebral methabolism and represses 
inflammation process, and thus prevents cerebral hypertension, which then contributes to neu-
ruelogical recovery. What is important is that patients must be cooled as early as possible, and 
kept at the appropriate temperature. During this application, careful monitoring and experience 
of intensive care team are very important. 
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Öz: Amaç: Bu çalışma Türkiye’de 2011-2015 yılları arasında hakemli 
ve düzenli olarak yayın yapan hemşirelik dergilerinde, hemşirelik esas-
ları konu alanında yayınlanan makaleleri retrospektif olarak; araştırma 
türü, yazar unvanı, örneklem grubu ve kullanılan ölçek özellikleri açı-
sından incelemek amacıyla yapılmıştır.  Yöntem: Araştırmaya dahil 
edilen dokuz adet dergideki 2011 – 2015 yılları arasında yayımlanan 
1077 makale incelenmiştir. İnceleme sonucunda örneklemini oluşturan 
1077 makaleden hemşirelik esasları konu alanında ve/veya hemşire-
lik esasları lisansüstü eğimine sahip en az bir yazarı olan makaleler 
değerlendirilmiş ve çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışma kapsamına 
alınan makaleler literatür desteği ile hazırlanmış olan; dergi adı, yayın 
yılı, araştırma türü, yayın dili, yazarların unvanı, konu alanı, örneklem 
grubu ve kullanılan ölçekler gibi sekiz kriter içeren veri toplama formu 
ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışma kapsamında değerlendirilen 
dergilerde yayımlanan makalelerden 119 adetinin  (%11.1) hemşirelik 
esasları konu alanında olduğu belirlenmiştir. Hemşirelik esasları konu 
alanında oransal olarak ne fazla makalenin “Ege Üniversitesi Hemşire-
lik Yüksek Okulu Dergisi” ile “Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri 
Dergisi”nde yayınlandığı saptanmıştır. Sonuç: Çalışmada hemşirelik 
esasları konu alanına yönelik yayınlanan makale sayısının yeterli ol-
madığı bulunmuştur. Bu nedenle hemşirelik bakım hizmeti sunumu sı-
rasında yaşanan problemlerin çözümüne yönelik klinik ortamda çalışan 
hemşirelerin de dahil edildiği araştırmaların planlanması ve hemşirelik 
esasları konu alanında kullanabilecek farklı ölçeklerin geliştirilmesi 
önerilmektedir.
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Abstract: Aim: This study has been carried out to examine the peculi-
arities of scale, being used as well as sample group, title of the author, 
sort of survey; also is to examine the articles on the fundamentals of 
nursing retrospectively, published in the regular and refereed nursing 
journals between 2011-2015 in Turkey. Method: Articles (1077) pub-
lished between 2011-2015, being involved in nine journals related to 
the study have been examined . As a result of the study, the articles that 
have at least one author, having post-graduate education on nursing or 
fundamentals of nursing amongst 1077 articles, forming sample gro-
up have been evaluated and involved in the study. The articles related 
to the study have been analyzed via a data collection form, involving 
eight criteria as scales, sample group, subject area, title of the authors, 
language of publication, sort of survey, year of publication, and name 
of journal through literature. In the evaluation of the data in the rese-
arch.  Findings: The 119  (%11.1) of the articles published in evaluated 
journals related to the study have been specified on the fundamentals of 
nursing. “Ege University Journal of School of Nursing” and “Anatolian 
Journal of Nursing and Health Sciences” have been determined on the 
fundamentals of nursing proportionately. On the other hand, it has been 
determined that %34.0 of the articles published mostly in the journals 
are performed on the patients, %24.8 of them are written by acade-
micians forming the ones having title of assistant professor doctor, % 
81.5 of them are in the descriptive form, %77.3 of them are research 
articles.  Result: In this study, the number of the articles related to the 
field of fundamentals of nursing, published in refereed nursing journals 
in Turkey is less than the other subjects’ areas in the field of nursing. 
That’s why, planning of the researches also by the nurses working in 
the clinics related to the solution of the problems experienced during 
the nursing care service as well as the development of various scale 
to be used in the field of fundamentals of nursing have been offered.  
Conclusion: The problems of nursing care can be solved by partici-
pating nurses working in the service area, and academics – clinicians 
will be done researchs together. Improving the use of nursing research 
and developing of different scales in fundamentals of nursing is very 
important.

Key Words: Nursing, Nursing Research, Journal Article, Fundamentals 
of Nursing
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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 

GİRİŞ

Bilimsel bilgi, bilimsel süreli yayın yolu ile il-
gili kişilere ulașabilmektedir. Bilimsel bilgiye 
ulașmada önemli bir ileti aracı olan dergiler, 
bilginin yaygınlașmasında, paylaşılmasında, 
değerlendirilerek tartışılmasında önemli bir 
yere sahiptir (Smith,1996:14). Bilimsel der-
giler bilginin yayılmasına aracılık yapmanın 
yanında araştırmada saptanan bulguların ve 
alana özgü literatüre yapılan katkıların gele-
ceğe aktarılmasına da katkı sağlamaktadırlar 
(Kozak,2003:148). Bunlara ek olarak, araştır-
malarla sürekli yenilenen ve geliştirilen bil-
gi birikimine sahip olunması bir işin meslek 
olarak kabul edilebilmesi için gerekmektedir. 
Hemşireliğin kendine ait bilgi birikiminin 
oluşturulmasında ve artırılmasında araştırma-
lar önemli yer tutmaktadır (Özsoy, 2009:56). 
Süreli yayınlar hemşirelik alanındaki araştır-
malara ulaşmada anahtar role sahiptir.

Türkiye’de hemşirelik ile ilgili araştırmalar, 
1955 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik 
Yüksekokulu’nun kuruluşu ile başlamıştır 
(Velioğlu ve Oktay,1999:6). Ülkemizde ya-
yınlanan ilk hemşirelik dergisi ise Türk Hem-
şireler Dergisi’dir (Yava ve ark., 2007:74). 
Daha sonra Hacettepe Üniversitesi bünyesin-
de hemşirelikte bilim uzmanlığı ve doktora 
programlarının açılmasına bağlı olarak hem-
şirelik araştırmaları artmaya başlamıştır (Ve-
lioğlu ve Oktay, 1999:10). Ayrıca, bilimsel 

dergilerde yayımlanan makalelerin, akademik 
yükselmede önemli bir yer tutmasına yönelik 
düzenlemeler sonucunda özellikle uluslarara-
sı yayınlarda önemli bir artış görülmektedir 
(Kozak, 2003:149).

Hemşirelik meslek dersleri arasında “Hemşi-
relik Esasları” dersi, hemşirelik eğitimi için 
temel bilim niteliği taşıyan bir derstir. Bu 
özelliği nedeniyle oldukça zengin ve açılımı 
olan konu alanına sahiptir. Bu nedenle Hem-
şirelik Esasları konu alanında yayınlanan ça-
lışmalar hemşirelik eğitimine ve hemşirelik 
bilgi yüküne katkı sağlaması açısından olduk-
ça önemlidir.

Günümüzde, Türkiye’de fakülteler/yükseko-
kullar, mesleki dernekler ve medya kuruluş-
ları tarafından yayınlanan 20’ye yakın hem-
şirelik dergisi bulunmaktadır (Yava ve ark., 
2007:76). Bu dergilerde yayınlanan hemşire-
lik esasları konu alanındaki çalışmaların özel-
liklerinin bilinmesinin, bu alanda yapılması 
planlanan çalışmalara rehberlik edeceği düşü-
nülmektedir. Ulusal literatür incelendiğinde 
hemşirelik dergilerinde yayınlanan çalışma-
ları inceleyen çok az çalışmaya rastlanmak-
tadır. Ünsal ve Sökmen (2011:14) tarafından 
Atatürk Üniversitesi Anadolu Hemşirelik ve 
Sağlık Bilimleri Dergisi’nin makale ve yazar 
özelliklerini değerlendirmek amacı ile ger-
çekleştirilen araştırmada, dergide yayınlanan 
400 makale incelenmiş ve daha çok tanım-
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layıcı araştırmaların (%84.5) yayınlandığı, 
önemli bir bölümünün (%15.5) konu alanının 
hemşirelik esasları olduğu saptanmıştır. Bir 
diğer araştırmada Khorshid ve arkadaşları 
(2012:48) tarafından yapılmış, bir hemşirelik 
dergisinde 1985-2010 yılları arasında yayın-
lanan 896 çalışma incelemiş ve çoğunluğu-
nun (%46.4) araştırma makalesi olduğu sap-
tanmıştır. Şen ve arkadaşlarının (2014:132) 
yaptığı çalışmada ise ülkemizde 2007-2012 
yılları arasında hakemli ve düzenli olarak 
yayın yapan hemşirelik dergilerinde yayın-
lanan makaleler bazı özellikler açısından 
incelenmiş ve konu alanlarına göre yapılan 
sıralamada hemşirelik esaslarının (%11.7) 
dördüncü sırada yer aldığı saptanmıştır. Bu 
çalışmalardan yola çıkarak ülkemizde Hem-
şirelik Esasları alanında yayınlanan makale-
lerin özellikleri (konu alanı ve değerlendir-
melerinde kullanılan ölçekler) hakkında daha 
fazla bilgiye ihtiyacımız olduğu düşünülmek-
tedir. Hemşirelik Esasları konu alanında ya-
yınlanan araştırmaların incelenmesi, mevcut 
durum hakkında bilgi edinilmesine ve ilgili 
konu alanında yapılacak ulusal hemşirelik 
araştırmalarını geliştirme stratejilerine katkı 
sağlayacağına inanılmaktadır.

YÖNTEM

Araştırmanın Amacı ve Türü

Bu araştırma, ülkemizde 2011-2015 yılla-
rı arasında hakemli ve düzenli olarak yayın 

yapan hemşirelik dergilerinde hemşirelik 
esasları konu alanında yayınlanan makalele-
ri; araştırma türü, yazar konumu, örneklem 
grubu ve kullanılan ölçek özellikleri açısın-
dan incelemek amacıyla Haziran-Aralık 2015 
tarihleri arasında retrospektif tanımlayıcı ola-
rak yapılmıştır. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi

Araştırmanın evrenini, Türkiye’de 2011-
2015 yılları arasında hemşirelik dergilerinde 
yayınlanan makaleler oluşturmuştur. Araştır-
maya olasılıksız örnekleme yöntemi ile yayın 
hayatını 2011-2015 yılları arasında düzenli 
olarak sürdüren hakemli hemşirelik dergile-
rinde yer alan, konu alanı hemşirelik esasları 
olan ve/veya yazarlardan en az birinin hem-
şirelik esasları alanında lisansüstü eğitim 
almış olan makaleler seçilmiştir. Araştırma 
kapsamına alınan dergilerin tüm sayılarına 
ve makalelerine internet üzerinden tam me-
tin olarak ulaşılmıştır. Türkiye’de hemşirelik 
alanında yayınlanan dergilerden Kardiyovas-
küler Hemşirelik Dergisi ve Psikiyatri Hem-
şireliği Dergisi hemşirelik esasları konu ala-
nında hiç yayın olmadığı, Acıbadem Hemşi-
relik Dergisi’nde ise bilimsel kriterlere uygun 
makale yayınlanmadığı için araştırma kapsa-
mına dâhil edilmemiştir. 
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Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
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aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Verilerin Toplama Aracı ve Verilerin Top-
lanması 

Araştırmaya dâhil edilen dergilerin 2011-
2015 yılları arasında yayınlanan sayılarında 
toplam 1077 makale bulunmaktadır. Bu ça-
lışmanın örneklemini konu alanı hemşirelik 
esasları olan ve/veya yazarlardan en az bi-
rinin hemşirelik esasları alanında lisansüstü 
eğitim almış olan 119 makale oluşturmuştur. 
Verilerin toplanmasında araştırmacılar tara-
fından literatür desteği ile hazırlanan ve sekiz 
sorudan oluşan (dergi adı, yayın yılı, araştır-
ma türü, yayın dili, yazarların konumu, konu 

alanı, örneklem grubu ve kullanılan ölçekler) 
veri toplama formu kullanılmıştır.

Verilerin Değerlendirilmesi

Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzde-
likler kullanılmıştır.

Araştırmanın sınırlılıkları 

Bu çalışma Türkiye’de 2011-2015 yılları ara-
sında hemşirelik dergilerinde yayınlanan ma-
kaleler ile sınırlandırılmıştır.

BULGULAR

Tablo 1. Makalelerin Yayınlandıkları Dergilere ve Yayın Yıllarına Göre Dağılımı (n:119)

Dergi Adı
2011 2012 2013 2014 2015 Toplam
Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı      %

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 
Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 0 2 0 1 3 6 5.0

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri 
Dergisi 5 5 7 6 5 28 23.5

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek 
Okulu Dergisi 0 0 1 1 0 2 1.7

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik 
Yüksekokulu Elektronik Dergisi 0 0 0 6 4 10 8.4

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 
Dergisi 5 7 3 9 5 29 24.4

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
Dergisi 2 0 2 3 0 7 5.9
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Dergisi 3 4 4 4 0 15 12.6
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Toplam* 19 24 21 35 20 119 100.0
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

*Çalışma kapsamına alınan tüm makalelerin 
yayın dili Türkçedir.

Tablo 1’de araştırmaya alınan 119 makalenin 
yayınlandığı dergilere ve yayın yılına göre 
dağılımları yer almaktadır. Tablo 1 incelendi-

ğinde makalelerin yayınlandığı dergiler içe-
risinde ilk iki sırada %24.4 ile Ege Üniver-
sitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisinin 
ve %23.5 ile Anadolu Hemşirelik ve Sağlık 
Bilimleri Dergisinin yer aldığı görülmektedir.

Makalelerin yayın yıllarına göre yüzde da-
ğılımları Grafik 1’de gösterilmiştir. Grafikte 
görüldüğü üzere, makalelerin %29.4’ü 2014 

yılında, %20.2’si 2012 yılında ve %17.6’sı 
ise 2013 yılında yayınlanmıştır. 

Tablo 2. Makale Türlerinin Yıllara Göre Dağılımı (n:119)

Makale Türü
2011 2012 2013 2014 2015 Toplam

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

Araştırma 
Makalesi* 14 11.7 19 16.0 19 16.0 29 24.4 11 9.2 92 77.3

Derleme 
Makalesi 5 4.2 5 4.2 2 1.7 6 5.1 8 6.7 26 21.9

Sistematik 
İnceleme 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.8 1 0.8
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uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
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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 

* Tez çalışmalarından elde edilen araştırma 
makaleleri de bu bölüme dahil edilmiştir.

Makale türlerinin yıllara göre dağılımı Tablo 
2’de yer almaktadır. Tablo 2 incelendiğinde, 

makalelerin %77.3’ünün araştırma makale-
si, %21.9’unun ise derleme makalesi oldu-
ğu görülmektedir. Araştırma makalelerinin 
%24.4’ünün 2014 yılında yayınlandığı belir-
lenmiştir.

Tablo 3: Araştırma Makalelerinin Kullanılan Araştırma Yöntemine Göre Dağılımı  
(n: 92)

2011 2012 2013 2014 2015 Toplam

Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı %

Tanımlayıcı* 13 14 18 21 9 75 81.5

Yarı-Deneysel 2 1 5 1 9 9.8

Metodolojik 1 2 1 2 6 6.5

Niteliksel** 1 1 2 2.2

Toplam 14 19 20 28 11 92 100.0

 *1 adet kesitsel-boylamsal, 2 adet tanımla-
yıcı-analitik çalışma tanımlayıcı çalışma gru-
buna dahil edilmiştir.

**1 adet Fenomonojik çalışma niteliksel ça-
lışma grubuna dahil edilmiştir.

Araştırma makalelerinin kullanılan araştırma 
yöntemine göre dağılımı Tablo 3.’de gösteril-
miştir. Tablo incelendiğinde, araştırma maka-
lelerinin 

%81.5’inin tanımlayıcı tipte olduğu belirlen-
miştir.
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Tablo 4. Makale Yazarlarının Sahip Olduğu Akademik Unvanların Yıllara Göre  
Dağılımı (n*:331)

Makale 
Yazarının 
Akademik 

Unvanı

2011 2012 2013 2014 2015 Toplam

Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı %

Prof. Dr. 10 10 9 14 12 55 16.6

Doç. Dr. 0 14 8 12 5 39 11.7

Yrd. Doç. Dr. 15 18 18 23 8 82 24.8

Öğr. Gör. Dr. 2 2 3 5 3 15 4.5

Arş. Gör. Dr. 1 5 0 5 0 11 3.3

Öğr. Gör. 5 2 5 5 7 24 7.3

Arş. Gör. 5 13 5 13 2 38 11.5

Ara Toplam 38 64 48 77 37 264 79.7

Klinik Hemşiresi 2 6 8 5 5 26 7.9

Diğer** 2 0 2 32 5 41 12.4

Toplam 42 70 58 114 47 331 100.0

*n katlanmıştır. **Unvan belirtmeyenleri ve 
öğrencileri kapsamaktadır.

Araştırmada değerlendirilen makalelerin ya-
zarlarının sahip oldukları akademik unvanlar 

Tablo 4’de yer almaktadır. Tabloda da görül-
düğü üzere, %24.8’inin yardımcı doçent dok-
tor, %16.6’sının profesör doktor, %3.3’ünün 
ise araştırma görevlisi doktor unvanına sahip 
olduğu saptanmıştır.

Tablo 5. Araştırma Makaleleri ve Sistematik İnceleme Örneklem Grupları (n*: 94)

Örneklem Grubu Sayı %

Hasta 32 34.0

Öğrenci 30 31.9

Hemşire** 26 27.7

Diğer*** 6 6.4

Toplam 94 100.0
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*n katlanmıştır.

**Akademisyen hemşireler bu gruba dâhil 
edilmiştir.

***Hemşirelik bölümünün dışında diğer bö-
lümlerde okuyan öğrenciler ve sağlıklı birey-
ler bu gruba dâhil edilmiştir.

Tablo 5’de çalışmaya alınan araştırma maka-
lelerinin ve sistematik incelemenin örneklem 
gruplarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Tab-
lo 5 incelendiğinde makalelerin %34.0’ünde 
örneklem grubuna hastaların, %31.9’unda ise 
örneklem grubuna öğrencilerin alındığı sap-
tanmıştır.

Tablo 6. Makalelerde Kullanılan Ölçekler (n:54)

Y
ılı Kaynak* Kullanılan Ölçek Çalışma Tipi

20
11

 (9
 M

ak
al

e)

Atay ve Yılmaz,

Klinik Stres Anketi Tanımlayıcı

Birgili ve Aydın, Görsel Kıyaslama Ölçeği
Durumluluk Kaygı Ölçeği Tanımlayıcı

Birgili ve Khorshid, Görsel Kıyaslama Ölçeği (VAS) Tanımlayıcı

Çevik ve Zaybak, Görsel Kıyaslama Ölçeği Tanımlayıcı

Çınar Yücel ve ark.,
Hemşirelik Mesleğini Algılama Ölçeği (HMAÖ) Tanımlayıcı

Demir ve ark., Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Ölçeği Tanımlayıcı

Egelioğlu ve ark., Öğrenci Memnuniyeti Ölçeği Tanımlayıcı

Sarı ve ark., Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği
Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri Tanımlayıcı

Turan ve ark., Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği
Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeği Tanımlayıcı

Atar ve Aşti, Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimi Ölçeği Metodolojik

Baykal ve ark., Etik İklim Ölçeği Tanımlayıcı

Çevik ve Khorshid, Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel 
Davranışları Uygulayabilme Durumlarını 
Belirleme Ölçeği (PDUDBÖ)

Tanımlayıcı
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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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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 
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Ersun ve Zaybak, Görsel Kıyaslama Ölçeği” (VAS) Yarı-Deneysel

Erol ve Vural, Ostomi Yaşam Kalitesi Ölçeği Metodolojik

Kaya ve ark., Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği, UCLA 
Yalnızlık Ölçeği Tanımlayıcı

Kaya ve ark., Değer Tercihleri Ölçeği (DTÖ)
Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği 
(HPDÖ)
Profesyonel Değer Öncelik Sırası Ölçeği (PDÖSÖ)

Kesitsel ve 
Boylamsal

Orgun ve ark., Örgütsel Bilgi Kültürü Ölçeği Tanımlayıcı

Özden ve ark., Morse Düşme Ölçeği ve Hendrich II Düşme Riski 
Ölçeği Tanımlayıcı

Tayran ve Ulupınar, İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği Metodolojik

Temel ve Zaybak, Görsel Kıyaslama Ölçeği (GKÖ) Yarı-deneysel

Timur Taşhan ve 
Sever, Fitzpatrick Classification Scale (FCS) Tanımlayıcı

Zaybak ve ark., Rush Medicus Hasta Sınıflama Sistemi ve Zarit 
Bakım Yükü Ölçeği (ZBYÖ) Tanımlayıcı

Zaybak ve ark., Hasta Hakları Kullanma Tutum Ölçeği Tanımlayıcı
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Arslan ve Öztunç, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
(KOAH) ve Astım Yorgunluk Ölçeği Metodolojik

Atan ve ark., Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi Tanımlayıcı

Çelik ve ark., Hemşirelik İmajı Ölçeği Tanımlayıcı

Gül ve ark., Etik İkilem Ölçeği Tanımlayıcı

Kara ve ark., Görsel Kıyaslama Ölçeği (GKÖ) Yarı-deneysel

Karagözoğlu ve ark., Pagana Klinik Stres Anketi Tanımlayıcı

Korhan ve ark., Bakım Bağımlığı Ölçeği (Care Dependency Scale) Tanımlayıcı

Korhan ve ark., Sedasyon Değerlendirme Ölçeği Tanımlayıcı

Orgun ve Khorshid, Epistemolojik İnanç Ölçeği (EİÖ) Tanımlayıcı

Zencir ve ark., İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği Tanımlayıcı
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Acaroğlu, Hemşirelerin Mesleki Değerleri Ölçeği Metodolojik

Aysan ve ark., Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) Tanımlayıcı

Aksoy ve Uçar, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II Ölçeği Tanımlayıcı

Çevik ve Eşer, Bakım Davranışları Ölçeği
Hasta Sınıflama Ölçeği Tanımlayıcı

Demir Dikmen ve 
ark., Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri (MPTE) Tanımlayıcı-analitik

Dikmen ve ark., Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği Tanımlayıcı

Duman ve 
Acaroğlu,

Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeği
Empatik Beceri Ölçeği Tanımlayıcı

Karaman Özlü ve 
ark.,

Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği 
(GKSÖ) Tanımlayıcı

Karagözoğlu ve 
ark., Etik İklim Ölçeği Tanımlayıcı

Karagözoğlu ve 
ark.,

Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, Pagana 
Klinik Stres Anketi (KSA) Tanımlayıcı

Mert ve Alpar, Basınç Yarası Risk Değerlendirme Ölçeği Metodolojik

Nazik ve ark., Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ)
ve Görsel Kıyaslama Ölçeği (VAS) Randomize kontrollü

Özden ve ark., Hemşirelerin Fiziksel Tespite İlişkin Bilgi 
Düzeyi, Tutum ve Uygulamaları Ölçeği Yarı-deneysel

Sarmasoğlu ve 
Görgülü, Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluş Ölçeği Tanımlayıcı

Ülker Efteli ve 
Güneş, Braden Risk Değerlendirme Ölçeği Tanımlayıcı
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Alan ve Khorshid, Lisans Eğitimini Değerlendirme Ölçeği Tanımlayıcı

Can ve Acaroğlu, Hemşirelerin Mesleki Değerleri Ölçeği Tanımlayıcı

Dikmen, Ahlaki Duyarlılık Anketi Tanımlayıcı ve 
Analitik

Durmuş İskender 
ve Karadağ,

Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği 
(KEDEÖ) Tanımlayıcı

Erzincanlı ve ark., Zaman Yönetimi Envanteri (ZYE)
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II 
(SYBDÖ II)

Tanımlayıcı

Erzincanlı ve 
Zaybak, Hasta Hakları Kullanma Tutum Ölçeği Tanımlayıcı

İnce ve Khorshid, Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeği (HMSÖ) Tanımlayıcı

Koç ve ark., Problem Çözme Envanteri Tanımlayıcı

* Makaleler yazar soy ismine göre alfabetik 
olarak sıralanmıştır.

Araştırma makalelerinde kullanılan ölçeklere 
ilişkin bilgiler Tablo 6’da görülmektedir.Ya-
pılan değerlendirmede araştırma makaleleri-
nin (92) %60.9’unda ölçek kullanıldığı sap-
tanmıştır. Kullanılan ölçeklerin %26.8’inin 
2014 yılında, %25.0’inin ise 2012 yılında 
kullanıldığı tespit edilmiştir.

TARTIŞMA

Ülkemizde 2011-2015 yılları arasında ha-
kemli ve düzenli olarak yayın yapan hemşi-
relik dergilerinde hemşirelik esasları konu 
alanında yayınlanan makaleleri bazı özellik-
ler açısından incelemek amacıyla yapılan bu 
çalışmada 1077 makale incelenmiş ve bunlar-
dan 119’u (%11.1) değerlendirmeye alınmış-

tır. Şen ve arkadaşlarının (2014:130) 2007 
ile 2012 yılları arasında hakemli dergilerde 
yayınlanan araştırma makalelerini incelemek 
amacıyla yapmış oldukları çalışmada; konu 
alanları içerisinde hemşirelik esasları dör-
düncü sırada (%11.7) yer almaktadır. Ünsal 
ve Sökmen’in (2011:14) Anadolu Hemşire-
lik ve Sağlık Bilimleri Dergisinde 1998 ile 
2009 yılları arasında yayınlanan makaleleri 
ve yazar özelliklerini incelemek amacıyla 
yaptıkları çalışmada; konu alanları içerisinde 
hemşirelik esasları ikinci sırada (%15.5) bu-
lunmaktadır. Araştırmalardan elde edilen so-
nuçlar çalışmamızın bu bulgusu ile paralellik 
göstermektedir. Yapılan her iki çalışmada da 
hemşirelik alanında on konu alanı belirlen-
miştir. Bu bulgular doğrultusunda hemşirelik 
esasları konu alanında daha fazla ulusal çalış-
ma yapılması gerektiği düşünülmektedir.
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Çalışmamızda değerlendirmeye alınan maka-
lelerin en fazla Ege Üniversitesi Hemşirelik 
Yüksek Okulu Dergisi ile Anadolu Hemşi-
relik ve Sağlık Bilimleri Dergisinde yayın-
landığı belirlenmiştir (Tablo 1). Ülkemizde 
daha önce Hemşirelik Esasları konu alanında 
yayınlanan makalelerin incelendiği herhangi 
bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle 
çalışmamızın sonuçları hemşirelik alanında 
yapılan diğer makale inceleme çalışmalarıy-
la karşılaştırılmıştır. Şen ve arkadaşlarının 
(2014:132) çalışmasında yayın sayısında ilk 
iki sırayı Ege Üniversitesi Hemşirelik Yük-
sekokulu Dergisi ile Anadolu Hemşirelik ve 
Sağlık Bilimleri Dergisinin aldığı saptanmış-
tır ve bu çalışmada elde edilen bulguyu des-
tekleyici niteliktedir.

Çalışmada makale türlerinin dağılımına ba-
kıldığında en fazla araştırma makalesinin 
(%77.3) yayınlandığı görülmektedir (Tablo 
2). Araştırma makalelerinde kullanılan araş-
tırma yöntemleri incelendiğinde çoğu maka-
lenin (%81.5) tanımlayıcı türde olduğu sap-
tanmıştır (Tablo 3). Literatürde yer alan diğer 
çalışma sonuçları bu bulgumuzu destekle-
mektedir. Şen ve arkadaşlarının (2014:133) 
çalışmasında yayınlanan makalelerin çoğu-
nun (%80.7) gözlemsel (tanımlayıcı, kohort 
ve vaka-kontrol) araştırma makalesi olduğu 
belirlenmiştir. Ünsal ve Sökmen’in (2011:14) 
çalışmasında makalelerin yarıdan fazlasının 
(%66.3) araştırma makalesi özelliğinde ve 

araştırma türü olarak çoğunluğunun (%84.5) 
tanımlayıcı olduğu tespit edilmiştir. Ülke-
mizde yapılan bir diğer çalışmada Khorshid 
ve arkadaşlarının (2012:49) bir hemşirelik 
dergisinde 1985-2010 yılları arasında yayın-
lanan 896 makaleyi inceledikleri çalışmada; 
makalelerin yarıya yakınının (%46,4) araştır-
ma makalesi olduğu saptanmıştır. Karatay ve 
Emiroğlu’nun (2006:62) Hemşirelikte Araş-
tırma Geliştirme Dergisinde 1999 ile 2004 
yılları arasında yayınlanan makalelerin özel-
liklerini inceledikleri çalışmada; değerlendir-
dikleri makalelerden %63.7’sinin araştırma 
makalelerinden oluştuğu, bunların çoğunun 
(%69.4) ise tanımlayıcı türde olduğu belirlen-
miştir ve elde ettikleri bu bulgu çalışmamızın 
sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Öte 
yandan yapılan uluslararası çalışmalara ba-
kıldığında durumun daha farklı olduğu göze 
çarpmaktadır. Yarcheski ve arkadaşlarının 
(2012:1121) bilimsel hemşirelik dergilerin-
de 1985 ile 2010 yılları arasında yayınlanan 
araştırmaları tanımlamak amacıyla yaptıkla-
rı çalışmada; rastgele seçtikleri dört bilimsel 
dergiyi çalışma kapsamına almışlardır. Bu 
çalışmanın bulguları incelendiğinde tanım-
layıcı araştırma sayısının bizim çalışmamıza 
oranla oldukça düşük olduğu fark edilmek-
tedir. Bu farklılığın nedeni olarak ülkemizde 
öğretim üyeliğine yükseltilmede ve atanmada 
uluslararası dergilerde yayın yapma kriteri-
nin olması ve araştırmacıların deneysel/yarı 
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deneysel ve niteliksel araştırma sonuçlarını 
yabancı dergilerde yayınlamak istemeleri dü-
şünülmektedir.

Çalışmamızda değerlendirilen makalelerin 
yazarlarının sahip oldukları akademik unvan-
lar incelendiğinde büyük bir çoğunluğunun 
(%79.7) akademisyen olduğu saptanmıştır. 
Elde edilen bu yüzdenin büyük bir kısmını 
(%24.8) yardımcı doçent doktor unvanına sa-
hip akademisyenler oluşturmaktadır. Klinikte 
çalışan ve araştırmalara katılan hemşire sayı-
sının oldukça az (%7.9) olduğu görülmekte-
dir (Tablo 4). Ülkemizde hemşirelik alanında 
yapılan diğer makale inceleme çalışmaların-
da da benzer sonuçlar bildirilmektedir (Şen 
ve ark, 2014:135; Ünsal ve Sökmen, 2011:14; 
Karatay ve Emiroğlu, 2006:60). Bu bulgu-
nun, yardımcı doçent doktor unvanına sahip 
akademisyenlerin akademik ilerleme isteği-
nin bir sonucu olarak ortaya çıkmış olabilece-
ği düşünülmektedir. Ulusoy ve Görgülü’nün 
(2001:24) bildirdiğine göre Povalko (1971) 
bilgi yükünün meslekleşme ölçütleri içeri-
sinde önemli bir yere sahip olduğunu vur-
gulamıştır. Ulusoy ve Görgülü (2001:24) bir 
mesleğin bilimsel bir yapıya sahip olmasının 
ancak sürekli araştırmalarla mümkün ola-
bileceğini belirtmişlerdir. Ülkemizde klinik 
ortamlarda hemşireler ile birlikte yapılacak 
araştırma sonuçlarından üretilen bilginin kul-
lanılması hemşirelik mesleğinin gelişmesi 
açısından oldukça önemlidir. Klinisyen hem-

şirelerin araştırmalara katılmamalarının ne-
denleri arasında; araştırma yapmaları konu-
sunda teşvik edilmemeleri, hemşirelik eğitim 
düzeylerinin farklılık göstermesi, sürekli eği-
tim programlarının yetersiz olması ve araştır-
ma yapan hemşirelerin ödüllendirilmemeleri 
gösterilmektedir (Şen ve ark.2014:129-36).

Çalışmamızda araştırma makalelerinin ve 
sistematik incelemenin örneklem gruplarına 
ilişkin bilgilerde yer almaktadır. Örneklem 
grup dağılımı incelendiğinde makalelerin 
%34.0’ünün hastalar, %31.9’unun ise öğ-
renciler ile gerçekleştirildiği görülmektedir 
(Tablo 5). Ünsal ve Sökmen’in (2011:15) 
çalışmalarında örneklem grupları içerisinde 
tüm öğrenciler %25.4’lük kısmını oluşturur-
ken, hastalar %16.9’luk kısmını oluşturmuş-
tur. Şen ve arkadaşlarının (2014:134) yaptık-
ları çalışmada örneklem grupları içerisinde 
öğrenci grubu birinci sırada (%27.2), hasta 
grubu ise üçüncü sırada (%20.5)  yer almıştır. 
Öğrenci grubunun genellikle birinci sırada 
belirtilmesi örneklem grubu olarak daha ko-
lay ulaşılması ve izin işlemlerinin daha kısa 
sürmesi nedenlerinden kaynaklandığı düşü-
nülebilir.

Araştırma makalelerinde kullanılan ölçeklere 
ilişkin bilgiler incelendiğinde araştırma ma-
kalelerinin (92) %60.9’unda ölçek kullanıldı-
ğı saptanmıştır (Tablo 6). Kullanılan ölçekle-
rin yıllar içerisinde tekrar tekrar kullanılması 
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iki farklı şekilde yorumlanabilir. Birincisi 
ölçeklerin tekrarlı kullanımı bazı araştırma 
sonuçlarının tekrar edilmesine neden olabile-
ceğini düşündürtmektedir. İkincisi hemşirelik 
esasları konu alanına uygun kullanabilecek 
ölçeklerin sınırlı sayıda olduğu ve daha fazla 
ölçek için geçerlik güvenirlik çalışmalarına 
ihtiyaç olduğu söylenebilir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışma 2011-2015 yılları arasında ulusal 
hemşirelik dergilerinde yayınlanan araştır-
maların %11.1 oranında hemşirelik esasları 
konu alanında olduğu, daha çok Ege Üniver-
sitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi ile 
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Der-
gisinde yayınlandığı, araştırmaların daha çok 
tanımlayıcı nitelikte olduğu, çoğunlukla yar-
dımcı doçent doktor ünvanlı akademisyen-
ler tarafından yapıldığı ve örneklem grubu 
olarak hastaların seçildiği sonuçlarını açığa 
çıkarmıştır. Bu sonuçlara dayalı olarak, özel-
likle hemşirelik bakım hizmeti sunumu sı-
rasında yaşanan problemlere yönelik hizmet 
alanında çalışan hemşirelerin araştırmalara 
katılımının ve akademisyen-klinisyen hem-
şirelerin birlikte yapacağı araştırmaların ar-
tırılması, hemşirelik araştırmalarının sahada 
kullanımının sağlanması ve hemşirelik esas-
ları alanında kullanabilecek farklı ölçeklerin 
geliştirilerek çalışmalarda kullanılması hem-

şirelik bakımının kalitesinin artmasına katkı 
sağlaması açısından önerilebilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Scientific knowledge is available for people with scientific perio-
dical journals.  Journals, as important tools,  achieve the transmission of scientific knowledge, 
share and spread information. In Turkey, reseraches about nursing began with Ege University 
School of Nursing in 1955. The first nursing journal was published in our country  by the 
name of the Journal of Turkish Nurses. Later, at the University of Hacettepe, depending on the 
opening master programs and doctoral programs, nursing researches began to increase. The 
professional course “Fundamentals of Nursing”  is a course with the quality of basic science 
for nursing education. Because of this property it has very various issues. Therefore, it is very 
important that Fundamentals of Nursing studies in nursing education. By now there are 20 jo-
urnals published by faculties / colleges, professional associations. Periodicals has a key role in 
achieving the research in the nursing field. Nursing studies published in these journals to know 
the characteristics of working in subject areas, are expected to guide the work planned in this 
area. When examining studies published in nursing journals, there are many studies in national 
literature. Based on the characteristics of this study to an article published in Nursing Funda-
mentals of field (the scale used in the subject area and assessment) is thought to need to learn 
more about. Examination of the studies published Fundamentals of Nursing subject is to obtain 
information about the current situation and will be believed to contribute to the development 
of the national nursing research strategy. Aim: This study aims to investigate the fundamen-
tals of nursing research papers published in nursing journals that were regularly broadcasted 
have peer-review committee between 2011 and 2015 in terms of some features such as type 
of investigation, author’s position, sample group and scales in our country. Methods: Articles 
which were published in nursing journals between the years 2011-2015 in Turkey have formed 
the sample of the study. The full text of articles were obtained via the Internet. A total of 1077 
articles were published between 2011-2015 the number. The sample of this research, nursing 
fundamentals studies and / or author of the article who has post-graduate education in the field 
of nursing fundamentals, is found 119 articles. Data were collected by eight questions ( journal 
name, year of publication, study type, publication language, the author of the location, subject 
areas, sample and used scales). During evaluation of data, number and percentage calculations 
were used. This study was limited to articles published in nursing journals between the years 
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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 

2011-2015 in Turkey. Findings: It established that studies of fundamentals of nursing is rate 
of %11.1,  most of the articles included in scope of research were published in Ege University 
School of Nursing Journal and Journal of Anadolu Nursing and Health Sciences; vast majority 
of studies published; were written by assistant professors and studied with patients as sample. 
Articles published in the first two journals with 24.4 % of Ege University School of Nursing 
and with 23.5 % Anatolian Journal of Nursing and Health Sciences Journal. The 77.3 % of ar-
ticles is the research paper article and the 21.9 % review articles. It was determined that 24.4 % 
of the research articles published in 2014.The 81.5 % of the articles has determined descriptive 
studies. In the study, the 24.8 % is assistant professor doctor,  the 16.6%, professor doctor, the 
3.3 % is identified as a research assistant with the title of doctor. The 34.0 % of the articles,  the 
sample group is patients, the 31.9 % is the students. Evaluation research articles ( 92 ) were used 
in 60.9% of the scale . In 2014, 26.8 % of the used scale, while 25.0 % was found to be used in 
2012. Results and Conclusions: In this study, it was found that the rate of 11.1% researches 
were published in national nursing journals in the fundamentals of nursing subject area, most 
of them is in Journal of Ege University School of Nursing and Journal of Anatolia Nursing and 
Health Sciences in 2011-2015,  which is almost descriptive studies, mostly assistant professor 
doctor titled, and it was done by academicians and the sample group is selected patients. Based 
on these results, in particular, studies will be done by academicians-clinician nurses together 
for improving nursing care in the service.  It is important to yield nursing studies in clinics for 
solving problems and it is suggested that developing different scales in the fundamentals of 
nursing area may be suggested to be used so that the quality in the nursing care can be yielded 
to keep on by increasing.



DERGİ HAKKINDA

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

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

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel 
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildi-
rilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olma-
lıdır. Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için 
gönderilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Her iki hakemden olumlu dönüş alan 
çalışmalar yayına alınır.  Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem 



onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve 
materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair 
bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye 
olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi 
izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için 
aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez 
talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın 
kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer 
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayı-
nın dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur. 
Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dahil edilmez. 
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. 
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına 
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal 
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü 
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir. 

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da ya-
zarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde ya-
yınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleşti-
rilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Bu 
konuda dergimiz üzerinde hiçbir kurum, kişi ya da diğer yetkili olanlar yaptırım uygulayamaz. 
Dergimiz online olarak hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışma-
ların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak 
amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir 
yazara ya da yazarlara basılı materyal göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve 
basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mi-
zanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden 
bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale baz alınarak 
yapılmaktadır. 



ABOUT THE JOURNAL

“International Refereed Journal of Nursing Research” has started to publish articles as of 
2014. Our journal includes valuable and qualified articles which will provide sources for the 
literature. Our journal is an international refereed journal, and published three times a year. The 
issues of our journal are published on APRIL, AUGUST and DECEMBER. Both online and 
hard versions of the journal are available. Our journal welcomes all types of articles with res-
pect to Nursing Research. Editor-in-Chief of the journal is Doctor Ümran SEVİL (MD) who 
carries out their activities in accordance with the decisions taken by the Executive Board of the 
journal. Editor-in-Chief is the member of the board who has the highest rank, and decisions 
taken by 51% of executive board are implemented. Each submitted article is approved by two 
referees who are experts in their fields, and is expected to be granted with positive opinions of 
referees as to being eligible for publishing. Within the same issue, single article of the author 
is published. If the author has more than one article which is approved by referees and the exe-
cutive board, those are lined up for the following issues. No author has any kind of power on 
referees and executive board. Copy right agreement is not demanded for articles which have 
been uploaded to the system for publishing. Rights of articles which have been uploaded to the 
system are considered to be transferred to the journal. Author or authors are regarded to have 
agreed on this and have been included in this system by committing to act in accordance with 
the publishing conditions of the journal. 

Academicians and researchers who would like to become a member of referees and scientific 
boards of the journal are required to hold Ph. D. degree and be granted with the title of Doctor 
and to be experts in their fields. In addition, one of the conditions is to have carried out scienti-
fic studies. No one who has not published works in his/her field and does not have the titles of 
Doctor or Expert cannot become a member of referees and advisory boards. Executive board of 
the journal is the senior decision and executive mechanism of the journal. Each and every de-
cision of the executive board is absolute and irreversible. Without the decision of the executive 
board, nothing can be carried out or performed under no circumstance. The Editor-in-Chief of 
the journal can decide on whether works which have not been sent to the approval of refere-
es can be accepted or not, whether they can be included in the process of referees’ approval. 
Editor-in-Chief does not have to inform the executive board on this process. Executive board 
takes decisions regarding the participation of scientists in the referees, scientific and advisory 
boards of the journal. 

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



hed without referee assessment and approval. Works which are sent for publishing are submit-
ted to referees for their approvals. Works which are evaluated positively by the two referees are 
published. In addition, printed versions of the orally-presented works and their referee approval 
reports should be submitted to executive board of the journal as well as editor-in-chief. Works 
lacking this information and printed material cannot be accepted for our journal. Information 
regarding the process are provided for author and authors in a written format in the web page 
of the journal. Each author who registers to our journal and logins the system can follow up the 
process on the web page of the journal. All conditions and principles are eligible and same for 
each and every author. These conditions and rules cannot be changed for anyone. Any change 
or difference cannot be requested. Works sent to be published in the journal have to be related 
to the fields that the journal accepts. If a work does not hold such features, it is not published 
in the journal. Procedure regarding refereeing process is under the control of editor-in-chief. 
Editor-in-chief has the authority to decide on the procedure of refereeing process for a work. 
A work which has not been found appropriate or not been accepted by the editor-in-chief can-
not be included in the refereeing process of the journal. Under such circumstances, author or 
authors cannot form any liability for the journal and other bodies. Even if a work is approved 
by a referee or accepted in the system to be published, its publication can be cancelled due to 
negative opinion of editors or executive board regarding the publication of the work or related 
decision of the boards. Under such cases, author or authors cannot impose sanctions on the jo-
urnal. Any kind of authority belongs unilaterally to editors and executive board of the journal.

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



YAYIN İLKELERİ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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



PUBLICATION PRINCIPLES

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

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

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

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

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

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

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

8. Initially two referees are assigned for each work according to the field. Another third referee 
can be assigned and his/her report is required if one of the referee’s report states “It cannot be 
published”, and the other one states “It can be published after corrected” or “It can be publis-
hed”. Authors are asked to carry out corrections only three times. If necessary corrections are 
not realized in each correction request, work is rejected by the system.   

9. Authors are expected to carry out correction in time and meticulously, and to send the final 
version to the journal within 15 days. If it is found out that corrections are not made as expected, 
authors are informed about this situation. Works which are not corrected and sent back to the 
journal in time are not included in the list of works to be published.  



10. Publication language of our journal is Turkish. However, works which are prepared under 
different circumstance with differing principles can be accepted in English. In such cases, edi-
torial board has the unilateral right to use initiative or refuse the work. Author of work cannot 
have power over our journal.    

11. Works which are submitted to the journal for publication are expected not to have been 
published somewhere else or not to be in the evaluation process of another publication organ.   

12. Papers which have been presented in an academic national or international scientific mee-
ting, congress, conference or symposium can be accepted and included in the referee process 
on condition that they have not been published in another journal or publication and they are 
appropriate to turn into an article format and content. 

13. Translated texts are accepted and referee process is initiated with the approval of editor(s)-
in-chief and publication board if that text is very rare in Turkish and it is believed that its trans-
lation will contribute to the literature. However, the number of translated works in each issue is 
limited and authentic works are preferable.  

14. Final decision on publication of works belongs to editor(s)-in-chief. Opinions of editor(s)-
in-chief on the work together with referee reports are conveyed to author(s) as soon as possible.

15. Works sent to the journal are not sent back to authors whether they have been published or 
not.

16. All responsibility of works belongs to author(s).

17. Publication and copy rights of published works belong to our journal. Publication right of 
each work uploaded to the system is automatically transferred to the journal by the author. For 
this, there is no need to ask for signing of any copy right agreement with the author. Author(s) 
are considered to have acknowledged this when they have uploaded their work to the system. 
They do not have any right to object.     

18. Author(s) approve that full versions of their works are uploaded to non-commercial elect-
ronic data bases to support national and international information exchange. Within this scope, 
International Refereed Journal of Nursing Research has Public License which enables full text 
publication of articles on internet.    

19. UHD is an electronic journal but is also published in paper version. Individuals who would 
like to get printed version of the journal can obtain it by paying the necessary fee to the relevant 
printing company. Our journal does not have to provide printed version of the journal to any 
author or individual. Annual membership fee should also be sent to relevant printing company 



for works sent to our journal. This membership fee is collected for only annual printing and 
other costs of the journal. You may also be charged to the authors magazine costs. 

20. Evaluation process of works uploaded to the system is two months. Works which are not 
evaluated within this period of time and about which information report is not received are sent 
to a different referee.   

21. Author(s) has to upload “DATE OF REPORT”, “REPORT INFORMATION-REPORT 
NUMBER” to “ETHICS BOARD REPORT INFORMATION” part of the publication sub-
mission system of the journal in “EXPERIMENTAL, CASE STUDY and INSTITUTIONAL” 
works requiring ETHICS BOARD report. Our journal is not held liable within the framework 
of national or international legal rules in case of possible unfavourable and deficient situati-
on. In such cases, every responsibility belongs to author(s). If ethics board report and official 
information related to the research is available while uploading the work to the system, such 
information must be entered into the system. In such case, editors of the journal, system editors, 
editorial board, publisher, editorial director, referees board and any referees evaluating works 
cannot be held liable and responsible. Author(s) are held responsible in any possible material, 
moral and legal unfavourable situation. OUR JOURNAL UNILATERALLY RESERVES ITS 
LEGAL RIGHTS NATIONALLY AND INTERNATIONALLY IN CASE OF ANY MATE-
RIAL, MORAL AND LEGAL “UNFAVOURABLE” SITUATION WHICH MAY OCCUR 
AGAINST OUR JOURNAL.     

IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 21 ITEMS OF PUBLICATION PRINCIP-
LES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR or AUTHORS WHO ARE INVOLVED 
IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO THESE PRINCIPLES. 
OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF PUBLICATION PRINCIP-
LES, and PUBLISHING, EVALUATION or REFUSAL OF WORKS. THIS RIGHT CANNOT 
BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES AND CONDITIONS. OUR JOURNAL 
HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS WITHIN THE FRAMEWORK OF RELE-
VANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE OF AUTHOR/AUTHORS WHO DO NOT ACT 
IN ACCORDANCE WITH RELEVANT PRINCIPLES and RULES. EVERYBODY WHO IS 
INVOLVED IN THE SYSTEM HAS AUTOMATICALLY AGREED ON THESE POINTS IN 
ADVANCE.       



ULUSLAR ARASI HAKEMLİ HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (UHD)

YAZARLARA BİLGİ

1.Dergimizin yazım dili Türkçe’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, 
proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” türünde yayınlara yer verilmektedir.

2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi onay 
vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir. 

3. Dergimiz e dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tara-
fından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin 
tüm sayılarına okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır.

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5.Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6. Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/yazarlara 
aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. 

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir neden-
le bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. Böyle bir 
olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar 
hakkında hukuki işlem başlatılır. 

8. Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu görüş 
alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi 
hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka 
hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda 
hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden çekemez.

9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve çalışma 
aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. 

10.Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmeyi isteme 
hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editör tarafından bilinir ve gizli tutulur. 

11. Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına uymayan 
yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım kurallarına uygun düzen-
lenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. Hakem tarafından istenen düzeltmeler 
sistemden görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara mail yolu ile bilgi verilmektedir. Her bir 
hakem, yayın için iki kez düzeltme isteme hakkına sahiptir. Her iki talep doğrultusunda istenen düzelt-



menin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda 
düzenlenen yayınlar tekrar editör tarafından değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı 
verilir. Bu durum sistemden ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir.

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor ise 
mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve açıklanma-
lıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul etmez. 

13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör tara-
fından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasında bulunamaz. 

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu işlem 
için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı ile dergimize 
devredilmiş olur. 

15. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar muhatap 
alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme zorunluluğu yoktur.

16. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimizin 
hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz. 

17. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen sü-
redir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle dergimiz 
hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.

18.Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve iletişimden 
sorumlu yazara mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi tamamlandıktan sonra, sis-
tem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. Bundan önce yapılacak düzeltmelerin 
sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş makalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden 
tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu 
süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar 
dergimiz hakkında bir yaptırım hakkına sahip olamaz. 

19. Yazım Kuralları:

• Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sa-
yısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

• Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karakterinde, 
ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 10 punto olmalı ve tüm içerik 1 satır aralığında 
yazılmalıdır.

• Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.



• Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa numarası 
verilmiş olmalıdır.

• Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sütun ha-
linde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakı-
larak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kaynaklardan sonra 12 punto ve tek 
sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

• İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce başlık altında 
yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve Abstract, 150-200 kelimeyi 
geçmeyecek şekilde ve 10 punto olarak hazırlanmalıdır.  Özet, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve 
Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abstract, Aim, Method, Results, Conclusion ve 
Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır. Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/Key 
Words ilk harfleri büyük olacak şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili 
bölüme, ilk harfleri büyük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir.

• Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar notu” başlığı altında 
sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: YAZAR NOTU: Bu çalışma, 
1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de sözel bildiri olarak sunulmuştur.

• Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web 
üzerinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir. 

• Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul rapor 
bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir. Ayrıca etik 
kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir. 
Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına dair imzalı belgenin mail yolu ile 
editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

• Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var ise 
araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşekkür edilebilir)   
ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden oluşmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet (Extended Abstract), 750-1000 kelime olacak şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanma-
lıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, 
bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazır-
lanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance (sadece bu bölümde 
kaynakça yer alabilir), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye 
ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. 

• Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve başlıkları 
tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 10 punto, kalın (bold), iki yana 



yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır.  Tablolar sadece yatay 
çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalıdır. Tablo içi 1 satır aralığında 
ve 10 punto olmalıdır.  Tabloya ait açıklamalar ve kaynak gösterimi, tablonun altında 10 punto 
ve başına * işareti konularak belirtilmelidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21. Başka kaynaktan 
alınan tablo ve figürlerin altında parantez içerisinde kaynak tam olarak belirtilmelidir. Kısaltmalar ile 
ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya da  “a, b” kullanılarak 10 punto ile açıklanmalıdır. 
Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.

• Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin,  Kaynaklar ve Genişletilmiş 
İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve 
Abstract bölümleri 10 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun, metin iki yana 
yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. Me-
tin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümü ile tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce 
Özet (Extended English Abstract) 750-1000 kelime olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, 
Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended 
English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto 
ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition and 
Importance, Aim, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi 
gerekmektedir.

• Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, 
Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek yazılmalıdır. Sayfa 
yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 10 punto ve tek sütun;  Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, 
Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf 
sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English 
Abstract), 750-1000 kelime olacak şekilde Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra 
makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki 
yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and Conclusion 
başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Olgu sunumu fotoğraf ve 
akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli izinler alınmalı ve altında “*” 
simgesi eklenerek 10 punto olacak şekilde kaynak belirtilmelidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.

MAKALE İÇİ REFERANSLAR:

 • Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek makale 
kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın adı, basım yılı 
ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan Sayfa Numarası)



• İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir. Metnin 
içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açıklaması ile yerini alır.

•  Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

• Alıntılar  30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf olarak 
verilir.

• Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde yazarın 
soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007:2345)

• Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı yapılan 
sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005:36) çalışmasında ……….

• İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, İngilizce yayın 
ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007:20)

• İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012:236).

• İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al.” ibaresi yer alır: (Hossain et al., 2007:156).

• Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi harfler 
eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

• Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden noktalı 
virgül ile ayrılır: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36)

KAYNAKÇA YAZIM METODU:

Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu kaynaklar 
yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması kaynakçada yer 
alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılmalıdır.

• Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise 
ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.” İbaresi yer almalıdır. Son yazardan 
sonra,”vd.” veya “et al.” ibarelerinden önce “&” simgesi yer almalıdır.

• İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir. 



* Kitap

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

 
*Kitap Bölümü

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

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

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

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

 
* TNSA Kaynak Gösterimi:

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

 
* Çeviri Kitap

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

 
* Üç Yazarlı Kitap

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

 



* Dergide Makale

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

EGELİOĞLU, N., MUSLU, G.K., ŞEN, S., GÜNERİ, S.E., BOLIŞIK, B., & SARUHAN, A. (2014). 
Ege Bölgesinde Doğum Sonu Dönemde Uygulanan Geleneksel Uygulamalar. Uluslararası Hakemli 
Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 1(1), 22-35. doi: 10.17371/UHD.2014018935

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

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

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

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

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

 
* İnternette Yazarı Belli Olan Yazı

ERİŞİM TARİHİ MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR!

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

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



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

 
SİSTEME GİRİŞ

•	Dergi web sayfasına makale yüklenirken, tüm yazarlar isim sıralamasına göre sisteme yazılmalı, 
yazar soyadları mutlaka büyük harfle yazılmalı ve yazar isimleri virgül ile birbirinden ayrılmalıdır. 

•	Sırasıyla her bir yazarın kurum bilgileri ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalı ve aralarına 
virgül konulmalıdır. 

•	İletişimden sorumlu yazarın adı soyadı ve mail adresi yazılmalıdır. Bu bilgi, dergide makale altında 
dipnot şeklinde belirtilecektir. 

•	Yüklenilen makaleler için ayrıca kapak sayfasının yüklenmesine gerek yoktur.

•	Yanında “*” simgesi bulunan bölümlerin doldurulması zorunludur.

•	Etik Kurul Rapor bilgisinin kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası ile girilmesi gerekmektedir. Etik 
Kurul Raporu olmayan makaleler için “Etik Kurul Raporu yoktur” şeklinde belirtilmesi gerekmektedir.

•	Hakem değerlendirmeleri sistem üzerinden görülebilmektedir.

•	Her iki hakem değerlendirmesi tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme 
talebinde bulunulur.

•	Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki 
yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir.



INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES (UHD)

INFORMATION FOR AUTHORS

1. The language of the journal is Turkish. The journal accepts such publications as original research, 
analysis, compilation, case report, project and book introduction, “prepared in the article format”. 

2. If the editorial board and the administrative board approve, papers prepared in different languages 
are accepted. The journal acts unilaterally. 

3. The journal is published as an e-journal. Articles can be downloaded by readers from the web 
system and the relevant paper “article” can be used on condition that the journal is cited. Readers 
can get access to all volumes for free. 

4. Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal. 

5. None of the authors can assert legal rights on the journal. 

6. The author(s) is/are responsible for the articles in ethical and biostatistical terms unilaterally. The 
journal cannot be held responsible for the papers 

7. The papers, submitted to the journal, should not be sent to another journal previously and under 
consideration of another journal for publication simultaneously. If such cases occur, the article is 
rejected on condition that refutation is published and the journal imposes the required sanctions on 
the author(s). 

8. Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are saved 
to be published in the following issues. Evaluation process is two months according to the feedback 
of referees. Articles not concluded within two months are submitted to another referee. In this case 
the process can be longer and there cannot be any claim for the publication process. The author(s) 
cannot assert any right regarding this matter; the author(s) cannot withdraw the article from the system. 

9. None of the studies and authors has privileges in the journal. Each of the authors and the studies 
has the same rights and they are equal. No privilege is granted. 

10. The names of the referees-experts-will not be revealed to the authors. Information concerning the 
authors is known only by the system manager and the editor.  It is kept confidential.

11. Papers uploaded to the system are firstly evaluated by the editor. A correction is required by the 
editorial board for the papers not complying with the writing rules. Articles prepared in line with 
the writing rules are sent to the referees for evaluation. Corrections demanded by the referee can be 
seen on the system and the corresponding author is informed via e-mail. Each referee can demand 
corrections for the paper twice. In case the required correction isn’t made, the paper is automatically 



“REJECTED”. Papers amended in line with the referee suggestions are re-evaluated by the editor 
and can be “ACCEPTED” or “REJECTED”. Contact author is informed regarding this case via the 
system and e-mail. 

12. If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and ex-
plained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. The journal cannot be held 
responsible for this situation. 

13. If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators who will 
accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights. 

14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights. For this reason, it is not nec-
essary for the authors to sign any other documents. The studies uploaded to the system are regarded 
as transferred to our journal with all rights. 

15. The corresponding author is addressed regarding the studies evaluated in the journal, other au-
thors aren’t informed and they don’t get information or the journal doesn’t have such an obligation. 

16. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the referees 
or cannot demand anything from the referees.

17. The journal is published three times a year as April, August and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot be held 
responsible for this.

18. Referee reports regarding the evaluation can be seen on the system and the corresponding author is 
informed via e-mail. After the evaluation of both referees, a correction is required via the system and 
e-mail. Corrections to be made before the evaluation are not allowed to be uploaded to the system. 
Corrected papers must be uploaded again with the registered ID number. The authors should make 
the required corrections in 15 days. If the corrections are not made in 15 days, the article is rejected 
by the system automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case.

19. Writing Rules:

• References are arranged alphabetically in Turkish. All authors are required to take into ac-
count the writing rules in the last volume of the journal.  

• The main text of papers that will be sent to the journal must be written in MS Word Program, with 
Times New Roman in 12 pt and single spaced; abstract, tables and footnotes must be in 10 pt. and 
single spaced. 

• Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right.



• Texts must be between 15-20 pages, they must be no longer than 20 pages and page number must 
be indicated at the bottom of the page.

• Page layout must include the titles, özet, abstract and tables written in one column, the main text 
and the references should be given in two coulumns, justified and without indentation, spacing 12nk 
below the titles and paragraphs. Extended Abstract must be provided after the references in 12 pt 
and one column. 

• On the first page, Özet and Anahtar Kelimeler in Turkish must be below the Turkish heading, Ab-
stract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish and English must be 
no longer than 150-200 words in 10 pt. Sub-headings must include Abstract, Aim, Method, Findings, 
Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words must be given in 3-7 words below the 
Abstracts by capitalizing the first letters of each word. In adition to this, key words must be written 
in the space provided by the system by capitalizing the first letters of each word and by separating 
each word by comma.

• If the article has been presented in a conference, the title of the conference, the date and the place 
of the conference and the type of the presentation must be provided below the “Author’s note,” after 
the References part. For example, AUTHOR’S NOTE: This study has been presented at “1.Ulusal 
Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,” on 19-20 December 2014, in İzmir as an oral presentation.

• The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the title; this 
information must be uploaded to the system on the web site.

• It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific ethical prin-
ciples and ethical board report information (Name of the institution from which report is received, 
its date and the serial number of report) must be added to the system. It is also necessary to scan 
the ethical board’s report and the institution’s permit document and to send to our editorial office 
via e-mail. For the papers without ethical board report, a signed document indicating that it doesn’t 
have the ethical board report must be sent to the editorial board via e-mail. 

• The main text must include such parts as Introduction, Method, Faindings, Discussion, Conclusion, 
References, Acknowledgement (persons and institutions not participated in the study but contributed 
to the development of the study should be acknowledged here) and Extended Abstract. Extended 
English Abstract must be no longer than 750-1000 words. Extended abstract must be prepared apart 
from Turkish abstract. It must be added to the paper after the references. The title (Extended English 
Abstract) must be written in capital letters, bold and centered, and the text must be justified without 
indentation, in 12 pt and one column. Below the titles of Definition and Importance (references can 
be given only in this part), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the 
article must be provided.   



• Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and headings of tables/figures 
must be above the table; sentence case must be used in 10 pt., bold and justified. There must be 
a full stop between the table number and heading. Tables must only contain horizontal line. Each 
table must be referred to within the text. Items in the table must be in 1 line spacing and 10 pt. 
Explanations of the tables must be indicated below the table in 10 pt and by putting * before 
it. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21. The references taken from other sources must be indicated below 
the tables and figures as footnotes. Explanations about the abbreviations must be stated below the 
table and figure by using “*,**” or “a, b” in 10 pt. The number of tables and figures must be no 
longer than 6.

• Reviews must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text, References and Extended 
English Abstract. Text should include a structure within a purpose, Conclusion parts must be com-
pleted. Headings, Abstract must be in one column; Text, References and Extended English Abstract 
must be in two columns, justified without indent and with 12 nk spacing in heading and at the end 
of the paragraph. Extended English Abstract must be no longer than 750-1000 words. Extended 
abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the refer-
ences. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and centered, and 
the text must be justified without indentation, in 12 pt and one column. Below the titles of Definition 
and Importance (references can be given only in this part), Aim, Method, Findings, Results and 
Conclusion, data concerning the article must be provided.   

• Case reports must include Turkish and English headings, Abstract, Introduction, Case Report, 
Discussion, References and Extended English Abstract. Headings and Abstracts must be 10 pt and 
in one column; Introduction, Case Report, Discussion, References must be 12 pt and in two col-
umns justified without indent and with 12 nk spacing in heading and at the end of the paragraph. 
Extended English Abstract must be no longer than 750-1000 words. Extended abstract must be 
prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the references. The title 
(Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and centered, the text must be 
justified without indentation, in 12 pt and one column.  Below the titles of Definition and Importance 
(references should be included only in this part), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion, 
data concerning the article must be provided.   

 Reports can be supported with photos and flow charts. Necessary permissions must be taken for photos 
and flow charts and references must be indicated in 10 pt. with “*”. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.



REFERENCES WITHIN PAPER:

 • The sample article in the system must be used for citation rules.  In other words, references are 
indicated with the name of author, the year of publication and page numbers in parentheses beside 
the main text. (Surname, Year of Publication: Cited Page Number)

• Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given below the 
page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with the explanations.

• Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.

• Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.

• While providing references, if the name of the author isn’t within the text, the surname of the au-
thor and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Korkmaz, 2007:2345)

• If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number are 
given in parenthesis: Oskay et al.. (2005:36) in his/her study……….

• In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated. If it is an English publica-
tion, it is separated with “and” (Morley and Robins, 2007:20)

• If it is Turkish, in sources with more than two authors, “vd.” is indicated: (Yücel vd., 2012:236).

• If it is English, in sources with more than two authors, “et al.” is indicated: (Hossain et al., 2007:156).

• If more than one study from the same author published in the same year must be used, the sources 
are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43).

• If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separated with 
a semicolon: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36)

WRITING REFERENCE LISTS: 

Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must be put 
in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging to the same 
author is included in the references, it must be sorted by the date of publication (from old to new).

• If the number of the authors is 6 or less, all the authors must be listed, if it is 7 or more, the first 6 
authors must be listed and “vd.”, for Turkish articles and “et al.” for English articles must be used. 
After the last author, “&” must be used before “vd.” or“et al.”

• Anonymous writers from Internet sources must not be cited. 
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