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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 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-
0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 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 18001-OH-
0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 
10002-CM-0090-13001706) and trademark patent (2015/03944-2015-GE-17296). Articles 
published provide their authors with all kinds of legal rights and international assurance 
regarding their articles with quality, trademark, patent and doi information. 

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

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

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

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

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

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

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergimizin onbirinci sayısını siz okurlarına sun-
maktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Dergimizin bu sayısında; “Hemşirelik Öğrencilerinin Ameliyat 
Sonrası Ağrıya Yaklaşımının NANDA Hemşirelik Tanılarına Göre Değerlendirilmesi”, “Hemşirelikte 
Transfüzyon Yönetimi ve Güvenliği: Bir Kalite İyileştirme Çalışması”, “Kırklareli İl Merkezinde Yaşlı-
larda Düşme Prevalansı ve Risk Faktörleri”, “Kanser Hastalarında Kemoterapi ile İlişkili Periferal Nö-
rotoksisitenin ve Eğitim Gereksinimlerinin İncelenmesi”, “Kronik Hepatit B Hastaları ile İnaktif HBsAg 
Taşıyıcılarının Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi”, “Toplumun Erkek Hemşirelere Bakışı: Mersin Örne-
ği”, “Profesyonel Hemşirelikte İlk Adım Kariyer Planlaması”, “Üçüncü Basamak Bir Hastanede Hem-
şirelerin Hasta/Yakınlarından Şiddete Uğrama Sıklığı, Risk Faktörleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri”, 
“Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme”, “Histerektomi Sonrası Cinsel Sorunların Değerlendirilmesinde 
PLISSIT Modelinin Kullanılması”, “21. Yüzyıl Trajedisi: Kadın Genital Sünneti” isimli 8’i araştırma, 
3’ü derleme makalesi olmak üzere toplam onbir adet makaleye yer verdik. Bu makalelerin hemşirelik 
alanında hizmet veren hemşirelere ve akademisyenlere yararlı olacağını ve gücümüzün artmasına katkı 
sağlayacağını düşünmekteyiz. Bu güne kadar değerli zamanlarını vererek makale değerlendirmelerini 
titizlikle yapan hakemlerimize teşekkür ediyoruz. Sizlerin desteği ve göndereceğiniz nitelikli araştırma 
makaleleri sayesinde bu derginin de uluslararası süreli yayınlar içerisinde SCI-E’de dizinlenen dergiler 
arasında yer almasını arzu ediyoruz. Aramıza yeni katılan bilim insanlarına ve yayınlarıyla bizleri des-
tekleyen yazarlarımıza okuyucu ve takipçilerimize, dergide emeği geçen herkese yürekten sevgi, saygı 
ve şükranlarımızı sunar bir sonraki sayımızda görüşmek üzere esenlik ve mutluluklar dileriz.

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

Prof. Dr. Ümran SEVİL
Baş Editör

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

We are happy and proud to offer you the eleventh volume of the International Refereed Journal of 
Nursing Research. There are a total of eleven papers in this volume including 8 research papers and 3 
compilation articles namely; “Evaluation of the Approach of Nursing Students towards Post-operation 
Pain by NANDA Nursing Diagnoses”, “Transfusion Method and its Safety in Nursing: A Quality Im-
provement Study”, “Falling Prevalence and Risk Factors in Elderly in Kırklareli City Center”, “Analysis 
of Peripheral Neurotoxicity Related to Chemotherapy and Training Needs in Patients with Cancer”, 
“Analysis on Quality of Life of Patients with Chronic Hepatitis B and Inactive HBsAg Carriers”, “Per-
spectives of Society on Male Nurses: Mersin Sample”, “First Step Career Planning in Professional 
Nursing”, “Frequency of Nurses’ Being Exposed to Violence by Patients/Their Relatives, Risk Factors, 
Reasons and Solution Offers in a Tertiary Hospital”, “Comprehensive Geriatric Evaluation”, “Use of 
PLISSIT Model in Assessment of Post-hysterectomy Sexual Problems”, “21st Century Tragedy: Female 
Genital Mutilation”. We are of the opinion that these articles will be useful for the nurses and academi-
cians serving in the field of nursing and contribute to our power. We would like to thank our referees 
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 ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR HASTANEDE HEMŞİRELERİN HASTA/
YAKINLARINDAN ŞİDDETE UĞRAMA SIKLIĞI,  RİSK FAKTÖRLERİ,  

NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (1)

THE FREQUENCY OF NURSES’ EXPOSURE TO VIOLENCE FROM 
PATIENTS/PATIENTS’ RELATIVES IN TERTIARY HEALTH CARE 

FACILITY, THE RISK FACTORS, REASONS AND SOLUTION OFFERS

Ayşe Betül ÇELİK1, Nalan AKIŞ2, Fatma DÜZGÜN3, Alpaslan TÜRKKAN4

1-4 Bandırma Toplum Sağlığı Merkezi, Balıkesir / Türkiye
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Bursa / Türkiye

3 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bursa / Türkiye

ORCID ID: 0000-0003-2854-87831, 0000-0001-8745-46432, 0000-0003-1911-91513, 0000-0002-6723-18294

Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı üçüncü basamak bir sağ-
lık kurumunda çalışan hemşirelerin, işyerinde hasta ve has-
ta yakınları tarafından şiddete uğrama sıklığı ve şiddet ile 
ilişkili bazı faktörleri değerlendirmektir. Yöntem: Bu ça-
lışma 1 Temmuz-31 Aralık 2014 tarihleri arasında, Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Hastanesinde çalışan 598 hemşire ile yapılmış olan 
kesitsel bir çalışmadır. Çalışmada 31 sorudan oluşan bir anket 
formu kullanılmıştır. Analizlerde χ² testi ve multiple lojistik 
regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katı-
lan hemşirelerin yaş ortalaması 34.28 ± 7.06 yıldır (Min-max: 
22-60). Hemşirelerin büyük çoğunluğu (% 90.5) kadındır. 
Sağlık sektöründeki ortalama çalışma süreleri 12.17 ± 7.64 
yıldır (Min-max: 1-37). Hemşirelerin %39.3’ü son 12 ay için-
de en az bir kez şiddete uğradığını bildirmiştir. En sık sözel 
şiddetle (%83.0) karşılaşılmıştır. Kadın hemşirelerde şiddete 
uğrama riski 2.56 kat, acil serviste çalışanlarda ise 3.93 kat 
fazladır. Son bir yılda yaşanan şiddet olaylarının %25.4’ünde 
resmi bildirim yapılmıştır. Sonuç: Son bir yılda her üç hemşi-
reden birinin şiddete uğramış olması alınan önlemlerin yeter-
siz kaldığını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş yeri, Şiddet, Hemşire, Hastane

Abstract: Aim: The aim of this study was to evaluate the 
frequency of violence at workplace, factors associated with 
violence that nurses, who work at a tertiary health care facility, 
are exposed to. Method: This is a cross-sectional study which 
includes 598 nurses who work at Uludag University Medical 
Faculty Applied Research Center for Health Hospital, between 
1 July – 31 December 2014. The questionnaire which contains 
31 questions was used. In the analyses, chi-square test, and 
multiple logistic regression analysis were used. Results: The 
average age of the nurses who participated in the study was 
34.28±7.06 years (Min-max: 22-60). The majority of the nurs-
es were (90.5%) women. Their average term of employment 
in the healthcare sector was 12.17 ±7.64 years (Min-max: 
1-37). The frequency of being exposed to violence in the last 
12 months was at least once among nurses was 39.3%. The 
most frequency was verbal violence (83.0%). Being exposed 
to violence is 2.56 times higher in female nurses and 3.93 
times higher in emergency department workers. In the recent 
year, the percentage of formal notifications, related to violence 
cases, was 25.4%. Conclusion: The level of exposure to vio-
lence among one of three nurses in the last year proves that the 
precautions taken against violence are not sufficient.

Key Words: Workplace, Violence, Nurse, Hospital
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GİRİŞ

İşyerinde şiddet, giderek artan sıklığı ile hem 
sanayileşmiş hem de gelişmekte olan ülke-
lerde öncelikli sorunlar içinde yer almaktadır 
(ILO,ICN,WHO,PSI, 2002: 1).

Üzerinde uzlaşılmış tek bir tanımı olmayan iş-
yerinde şiddet, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Ulus-
lararası Hemşireler Birliği (ICN) tarafından 
‘çalışanın işi nedeniyle (işine gidip gelirken 
olanlar da dahil) maruz kaldığı, açıkça ya da 
üstü kapalı şekilde, güvenliğini, esenliğini 
ya da sağlığını hedef alan istismar,  tehdit ya 
da saldırı olayları’ olarak tanımlanmaktadır 
(ILO, ICN,WHO,PSI, 2002: 3).

Tüm sektörler ve iş kollarında karşılaşılmakla 
birlikte, özellikle sağlık sektörü büyük risk al-
tındadır. İşyerindeki şiddet olaylarının dörtte 
biri sağlık sektöründe olmaktadır (ILO, ICN, 
WHO, PSI, 2002:1). Sağlık çalışanları içinde 
de en sık hemşireler şiddetle karşılaşmaktadır 
(Phillips, 2016:1663). LeBlanc ve Kelloway  
(2002; 450) polislerden sonra en sık şiddetle 
karşılaşan meslek grubunun hemşireler 
olduğunu bildirmiştir.

Türkiye’de son beş yıl içinde sağlık çalışanla-
rına yönelik, bazıları ölümle sonuçlanan çok 
sayıda fiziksel şiddet olayı gözlenmiştir. Bu 
durum sağlık personelinde moral ve motivas-
yon eksikliği yaratmaktadır. Hastalar kadar 

hasta yakınlarının da sağlık çalışanlarına şid-
det uygulama eğiliminde oldukları görülmek-
tedir (Sağlık Bakanlığı, 2016: 34-35). 

AMAÇ

Şiddeti önlemek için sıklığını, etkileyen fak-
törleri ve nedenlerini bilmek önemlidir. Bu 
çalışma, Uludağ Üniversitesi Sağlık Kuruluş-
larında çalışan hemşirelerin hasta/ yakınla-
rından kaynaklanan şiddete uğrama sıklığını, 
şiddet ile ilişkili bazı risk faktörlerini (yaş, 
cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, ça-
lışma süresi, vardiyalı çalışma durumu, çalış-
tığı bölüm) hemşirelere göre şiddetin neden-
leri ve çözüm önerilerini belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. 

KAPSAM

Şiddeti doğrudan yaşayanlar hemşireler oldu-
ğu için neden ve çözüm önerilerini öğrenmek, 
sorunun çözümüne katkıda bulunacaktır.  

GEREÇ ve YÖNTEM

Bu kesitsel çalışma da örnekleme seçim yön-
temi kullanılmamış, 1 Temmuz-31 Aralık 
2014 tarihleri arasında, Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi Hastanesinde çalışan toplam 
782 hemşire araştırmaya dahil edilmiştir. An-
cak, 53 (%6.8) hemşire çalışmaya katılmayı 
kabul etmediği,  98 (%12.5) hemşire uzun 
süreli raporlu olduğu, ücretsiz izinde olduğu 
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33 (%4.2) hemşire anketi eksik doldurduğu 
için araştırmanın kapsamı dışında kalmıştır. 
Sonuçta, çalışma 598 hemşire ile (%76.5) ta-
mamlanmıştır.

Veri Toplama Araçları

Çalışmada araştırmacılar tarafından literatür 
doğrultusunda geliştirilen üç bölümden ve 
29’u kapalı, 2’si açık uçlu, toplam 31 sorudan 
oluşan anket formu kullanılmıştır (Aksakal 
et al., 2015:1361; Gerberich et al., 2004:499; 
Kahriman, 2014:78; Kaya et al., 2016:28; Ki-
taneh and  Hamdan, 2012:5).  

Anket Formu

Anketin ilk bölümünde hemşirelere yaş, cin-
siyet, medeni durum, öğrenim durumu, sağlık 
sektöründe çalışma süresi, vardiyalı çalışma 
durumu ve çalıştığı bölümü içeren tanımlayı-
cı bilgiler sorulmuştur.

Anketin ikinci bölümünde son 12 ayda şid-
dete uğrama durumu sorulmuş ve evet yanıtı 
verenlere uğradıkları şiddetin türünü/ türle-
rini (fiziksel, sözel, cinsel taciz) ve kimden 
gördüklerini (hasta, hasta yakını, hasta/yakı-
nı) işaretlemeleri istenmiştir. Şiddete maruz 
kaldıktan sonra resmi bildirim yapıp yapma-
dıkları sorulmuştur. Şiddetle karşılaşma du-
rumunda uygulanması gereken yöntemle ilgi-
li kurum tarafından eğitim verilip verilmediği 
de sorulmuştur.

Anketin son bölümünde 2 açık uçlu soru ile 
uğradıkları şiddetin nedenleri ve çözüm öne-
rileri sorulmuştur.

Anketin Uygulanması

Araştırıcılar tarafından hemşirelere çalışma-
nın amacı anlatılmış, anket kapalı zarf içinde 
verilmiş, kendi kendilerine doldurmaları is-
tenmiştir. 

Bir gün sonra da anket formları yine araştırı-
cılar tarafından toplanmıştır.

Veri Analizi

Çalışmanın bağımlı değişkeni şiddete uğra-
ma, bağımsız değişkenler ise yaş, cinsiyet, 
medeni durum, eğitim durumu, çalışma süre-
si, vardiyalı çalışma durumu ve çalıştığı bö-
lümdür. 

Analizlerde χ² testi, multipl lojistik regresyon 
analizi kullanılmış, anlamlılık düzeyi olarak 
p<0.05 kabul edilmiştir.

Etik

Çalışma için Uludağ Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan 
(Karar no: 2014-13/10) ve Uludağ Üniversi-
tesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınmıştır.

Anket öncesinde hemşirelere çalışmanın 
amacı ve içeriği ile ilgili bilgi verilmiş, bil-
gilendirilmiş gönüllü olur formu okutulmuş 
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ve katılmayı kabul edenlerin sözlü onamları 
alınmıştır.   

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma Bursa’da bir hastanede çalışan 
hemşirelerde yapılmıştır. Sonuçlar, Bursa ve 
Türkiye’ye genellenemez. 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Araştırmanın problemi,  üçüncü basamak bir 
sağlık kurumunda hasta ve yakınları tarafın-
dan hemşirelere yönelik şiddetin boyutunu 
görünür kılmaktır. 

KURAMSAL ÇERÇEVE

Araştırma için genel literatür taraması yapıl-
mış, hem yurt içi hem yurt dışı bilimsel ma-

kalelerden yararlanılmıştır (Aksakal et al., 
2015:1361; Gerberich et al., 2004:499; Kah-
riman, 2014:78; Kaya et al., 2016:28; Kita-
neh and  Hamdan, 2012:5)

BULGULAR

Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalama-
sı 34.28±7.06 yıldır (Min-max: 22-60). Hem-
şirelerin çoğu (%90.5) kadındır. Sağlık sek-
töründe ortalama çalışma süresi 12.17 ±7.64 
yıldır (Min-max: 1-37). Hemşirelerin çoğu 
yataklı tedavi bölümlerinde (%62.9) çalış-
maktadır. Hemşirelerin bazı özellikleri Tablo 
1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Hemşirelerin Bazı Özellikleri

n %

Cinsiyet

Erkek 57 9.5

Kadın 541 90.5

Yaş grubu

≤25 61 10.2

26-35 279 46.7

≥36 258 43.1

Medeni durum

Evli 396 66.2

Bekar (dul, boşanmış, ayrı yaşıyor) 202 33.8

Öğrenim durumu (mezun olduğu okul)
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Sağlık Meslek Lisesi 38 6.3

Ön Lisans Programı 64 10.7

Lisans Programı 440 73.6

Yüksek Lisans Programı 56 9.4

Çalışma süresi (yıl)

≤5 136 22.7

6-10 171 28.6

11-15 79 13.2

16-20 129 21.6

≥21 83 13.9

Çalışılan bölüm

Yataklı tedavi bölümleri (klinik, yoğun bakım ünitesi) 376 62.9

Ayaktan tanı/tedavi bölümleri (poliklinik, laboratuvar, diğer üniteler) 197 32.9

Acil servis 25 4.2

Vardiyalı çalışma

Var 347 58.0

Yok 251 42.0

Toplam 598 100.0

Hemşirelerin %39.3’ü (n= 235) son 12 ayda 
en az 1 kez şiddete uğradığını belirtmiş-
tir (Tablo 2). Şiddete uğrayan hemşirele-
rin %83.0’ı (n=195) sözel şiddete, %16.1’i 
(n=38) fiziksel şiddete ve %0.9’u (n=2) da 
cinsel tacize uğramıştır.  Son 12 ayda şiddete 
uğrama sıklığı kadın hemşirelerde %40.9, er-
keklerde  ise %24.6’dır. Aradaki fark anlam-
lıdır (χ2=5.736 p=0,01).

Hemşirelerin son 12 ayda şiddete uğrama 
durumu ve ilişkili bazı faktörler Tablo 2’de 
sunulmuştur. Şiddete uğrayan hemşirelerin 
%10.6’sı (n =25) hastadan, %52.3’ü (n= 123) 
hasta yakınlarından, %37.1’i (n =87) ise hem 
hasta hem de hasta yakınlarından şiddet gör-
müştür. 
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Tablo 2. Hemşirelerin Özelliklerine Göre Şiddete Uğrama Durumları (n=598) 

Özellik
Son 12 ayda şiddete uğradınız mı?

Evet (%) Hayır (%) χ2 p değeri

Cinsiyet

Erkek 14 24.6 43 75.4 5.736 0.01

Kadın 221 40.9 320 59.1

Yaş grubu (yıl)

<25 yıl 18 29.5 43 70.5 2.729 0.063

≥25 217 40.4 320 59.6

Medeni durum

Evli 150 37.9 246 62.1 1.717 0.190

Bekar 85 42.1 117 57.9

Öğrenim durumu

Lise ve ön lisans 42 41.2 60 58.8 0.182 0.375

Lisans ve lisans üstü 193 38.9 303 61.1

Çalışma süresi (yıl)

≤10 yıl 96 36.0 171 64.0 2.250 0.078

>10 yıl 139 42.0 192 58.0

Çalışılan bölüm

Acil servis 16 64.0 9 36.0 6.670 0.01

Acil servis dışı 219 38.2 354 61.8

Vardiyalı çalışma

Var 136 39.2 211 60.8 0.004 0.05

Yok 99 39.4 152 60.6

Toplam 235 39.3 363 60.7

Şiddete uğrama durumu ile bazı değişkenler 
arasındaki ilişkinin değerlendirildiği lojistik 
regresyon analizi sonuçları Tablo 3’te veril-
miştir. Şiddete uğrama sıklığı kadınlarda er-

keklerden 2.56 kat, acil serviste çalışanlarda 
ise diğer birimlerde çalışanlara göre 3.93 kat 
fazla bulunmuştur. Şiddete uğrama ile yaş 
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grubu, çalışma süresi ve öğrenim durumu 
arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır.

Tablo 3. Son 12 Ayda Yaşanan Şiddet İle Çoklu Lojistik Regresyon Modeli Tarafından % 
95 Güven Aralıklarıyla Tahmin Edilen Odds Ratio

Değişken Odds Ratio %95 Güven aralığı p değeri

Yaş grubu

<25 0.68 0.37 – 1.27 0.240

≥25 yaş (reference) -

Cinsiyet

Kadın 2.56 1.30 – 5.03 0.006

Erkek (reference) -

Çalışma süresi

≤10 yıl 1.15 0.79 – 1.66 0.460

>10 yıl (reference) -

Acil serviste çalışma durumu

Acil serviste çalışma 3.93 1.60 – 9.65 0.003

Acil servis dışında çalışma(reference) -

Öğrenim durumu

Lisans ve lisans üstü 0.95 0.60 – 1.51 0.850

Lise ve ön lisans (reference) -

Şiddete uğrayan hemşirelerin %20.3’ü (n= 
48) şiddete uğradığında beyaz kod vermiştir. 
Bildirim yapılan şiddet olgularının %77.1’i 
(n= 37) fiziksel, %22.9’u (n= 11) ise sözel 
şiddettir. Hemşirelerin %26.1’i ise (n= 156) 
şiddete uğradığında izleyeceği prosedür ko-

nusunda bilgi sahibi olmadığını ifade etmiş-
tir. 

Çalışmamızda şiddete uğrayan hemşirelerin 
verdikleri yanıtlara göre sağlık kurumlarında 
şiddete yol açan nedenler ve çözüm önerileri 
Tablo 4 ve Tablo 5’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4. Şiddete Uğrayan Hemşirelere Göre Karşılaştıkları Şiddetin Nedenleri 

Neden n* %

Hastaların psikolojik problemleri, öfke kontrollerinin yetersiz olması, acele-
ci davranmaları

47 20.0

Hasta ve yakınlarının eğitim düzeylerinin düşük olması 44 18.7

Uzun bekleme süreleri 31 13.2

Hemşirelerin iş yükünün fazla olması 27 11.5

Hasta ve yakınlarının beklentilerinin fazla olması 18 7.7

Sağlık politikaları 18 7.7

Sağlık personelinin iletişim eksikliği, agresif davranışları 15 6.4

Medyadaki olumsuz haberler 13 5.5

Güvenlik önlemlerinin yetersiz olması 12 5.1

Sağlık kurumunun kötü yönetimi 12 5.1

Yasal yetersizlikleri 6 2.6

*Birden fazla yanıt verilmiştir. Satır yüzdesi 
alınmıştır.

Tablo 5. Şiddete Uğrayan Hemşirelerin Şiddetin Önlenmesi İçin Çözüm Önerileri 

Çözüm n* %

Güvenlik önlemleri arttırılmalı 63 26.8

Yasal düzenlemeler yapılmalı 51 21.7

Toplum eğitimi yapılmalı 37 15.7

Hemşirelerin iş yükü azaltılmalı 39 16.6

Hemşirelere iletişim eğitimi verilmeli 19 8.1

Verilen sağlık hizmetinin kalitesi arttırılmalı 17 7.2

Sağlık politikaları değiştirilmeli 12 5.1

Medya desteği alınmalı 8 3.4
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*Birden fazla yanıt verilmiştir. Satır yüzdesi 
alınmıştır.

TARTIŞMA

Çalışmamızda son 12 ayda hemşirelerin 
%39.3’nün şiddete uğradığı saptanmıştır.  En 
sık karşılaşılan şiddet tipi %83.0 ile sözel şid-
det olurken, bunu %16.1 ile fiziksel şiddet ve 
%0.9 ile cinsel taciz izlemiştir. 

Ülkemizde hemşirelerle yapılan çalışmalarda 
şiddet görme sıklığı %41.8-80.2 arasında de-
ğişmektedir (Aksakal et al., 2015:1361; Kah-
riman, 2014:78; Kaya et al., 2016:28; Kisa, 
2008:203; Pinar and Ucmak, 2011:513; Pinar 
et al., 2015:7; Ünsal Atan et al., 2013:884; 
Yıldırım et al., 2016:143).   Birçok ülkede 
yapılan çalışmada da benzer şekilde şiddet 
prevalansının %29.9-80.4 gibi, çok geniş 
bir aralıkta değiştiği görülmektedir (Ahmed, 
2012:321; Campbell et al., 2011:83; Fute et 
al., 2015:4; Kitaneh and Hamdan, 2012:4) 
Etiyopya, Ürdün ve Amerika Birleşik Dev-
letleri (ABD)’nde yapılan bazı çalışmalarda 
%29.9- %38.8 gibi daha düşük prevalans 
bulunurken, Filistin’de yapılan bir çalışma-
da %80.4 gibi çok yüksek prevalans bulun-
muştur (Ahmed, 2012:321; Fute et al., 2015: 
4; Gerberich et al., 2004:498; Kitaneh and 
Hamdan, 2012:4). 

Çalışmanın yapıldığı ülke, şehir, sağlık ku-
rumunun tipi, çalışmanın yapıldığı servis, 

kurumda alınan güvenlik önlemleri, çalışan-
ların yaşı, cinsiyeti, çalışma süreleri ve kabul 
edilen şiddet tanımı gibi özellikler bulunan 
şiddet sıklığını etkilemektedir (Edward et al., 
2016:289; Gerberich et al., 2004:501; Pinar 
et al., 2015:12). 

Bizim çalışmamızda olduğu gibi ülkemizde 
üçüncü basamak sağlık kurumlarında çalışan 
hemşirelerde, Ünsal Atan ve ark. (2013:884) 
tarafından yapılan çalışmada bulunan pre-
valans %60.8’dir ve bizim çalışmamızdan 
yüksektir. Ancak bu çalışma, şiddetle karşı-
laşma olasılığının daha yüksek olduğu yo-
ğun bakım, psikiyatri ve acil servislerinde 
çalışan hemşirelerle yapılmıştır. Aksakal ve 
ark. (2015:1361) bir üniversite hastanesinde 
yaptıkları çalışmada %41.8 ile bizim çalış-
mamızdaki gibi daha düşük prevalans bu-
lunmuştur. Kaya ve ark. (2016:31) eğitim ve 
araştırma hastanelerinde çalışan hemşirelerin 
kamu hastanelerinde çalışanlara göre şiddetle 
karşılaşma olasılığının daha düşük olduğunu 
göstermişlerdir.  Bizim çalışmamızda bulu-
nan şiddet prevalansının daha düşük olması 
üçüncü basamak sağlık kurumunda ve yalnız-
ca şiddetin daha sık karşılaşıldığı kliniklerde 
değil, tüm çalışanlarda yapılması ve sadece 
hasta ve yakınlarından kaynaklanan şiddetin 
araştırılması olabilir.  

Çalışmamızda en sık görülen şiddet tipi sözel 
şiddet olmuştur. Bunu fiziksel şiddet ve cinsel 
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taciz izlemiştir.  Sağlık kurumlarında yapılan 
çalışmalarda, bizim çalışmamızda bulduğu-
muz gibi en sık karşılaşılan şiddet tipi sözel 
şiddet olmakta, bunu fiziksel şiddet ve cinsel 
taciz izlemektedir (Aksakal et al., 2015:1361; 
Kaya et al., 2016:29). 

Çalışmamızda şiddet uygulayanlar  %53.1 ile 
hasta yakınları, %37.1 ile hasta yakını ve hasta 
birlikte ve %9.8 ile de hastalar olmuştur.  So-
nuçlarımız literatürle benzerdir         (Aksakal 
et al., 2015:1361; Gerberich et al., 2004:499; 
Kitaneh and  Hamdan, 2012:5; Yıldırım  vd., 
2016:144; Durmaz vd., 2016:6).  Bizim kül-
türümüzde, yardım etmek amacıyla, destek 
olmak için hastaların yakınlarıyla birlikte 
sağlık kurumlarına gelmeleri, refakatçi ola-
rak yanlarında kalmaları sık görülmektedir. 
Sağlık çalışanları hasta kadar hasta yakınla-
rıyla da iletişim içinde olmak zorunda kal-
maktadır.  

Özellikli bölümler olarak kabul edilen acil 
servis, yoğun bakım ve psikiyatri klinikleri 
şiddetin en sık görüldüğü yerlerdir (Flannery 
et al., 2011:17; Foster et al., 2007:148; Gökçe 
ve Dündar, 2008:27; Phillips, 2016:1663; 
Yıldırım  vd., 2016:146). Bizim çalışmamızda 
da acil serviste çalışanlarda şiddet görme sık-
lığının 3.93 kat fazla olduğu bulunmuştur. 
Acil servislerde 24 saat sınırsız ‘açık kapı’ 
politikasının olması, hasta yoğunluğu, has-
taların acil müdahale gerektirmesi hem has-

talar hem çalışan personel için acil servisleri 
stresli hale getirmektedir. Hasta ve yakınla-
rının beklentilerinin ‘yeterince’ karşılanama-
ması, bu ortamda şiddeti doğurabilmektedir 
(Chung, 2003:26; Fute et al., 2015:5; Mor-
rison, 1999:1262,1263; Pinar and Ucmak, 
2011:513).

Çalışmamızda kadın hemşirelerde şiddete 
uğrama riskinin 2.56 kat fazla olduğu bulun-
muştur. Bu bulgu, ülkemizde henüz erkek 
hemşire sayısının çok az olması ve bu konuda 
yeterince verinin olmaması nedeniyle, ülke-
mizde hemşirelerle yapılan diğer çalışmalar-
la karşılaştırılamamıştır. Ancak, ülkemizde 
sağlık çalışanlarında yapılan, kadın olmanın 
şiddet görme riskini arttırdığını bildiren ça-
lışmalar vardır (Özcan ve Bilgin, 2011:1449). 
Etiyopya ve Ürdün’de hemşirelerle yapılan 
çalışmalarda kadın olmanın şiddet görme 
riskini arttırdığı bulunmuştur (Ahmed, 2012: 
320; Fute et al., 2015:4). Ataerkil yapının 
(Guvenc et al., 2014: 340) olduğu bizim gibi 
ülkelerde, kadına yönelik şiddetin daha kolay 
uygulanabilmesi, fiziksel olarak kadınların 
direnme ve karşı koyma güçlerinin daha az 
olduğuna inanılması sağlık alanında da ka-
dınların daha çok şiddet görmesinin nedeni 
olabilir. 

Beyaz Kod, Sağlık Bakanlığı’nın kamu ve 
özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ger-
çekleşen şiddet olaylarının izlenmesi, gereken 
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müdahalenin yapılması ile olayın takip edil-
mesi, adli mercilere iletilmesi, beraberinde; 
gerçekleşen olayların analizinin yapılarak il-
gili sağlık kurumuna özgü tedbirlerin alınma-
sı için çalışma yapılması amacıyla oluşturmuş 
bir sistemdir. Hastane çalışanlarına yönelik 
oluşabilecek tehdit, saldırı ya da taciz olay-
larında beyaz kod uygulamasının yapılması 
gereklidir (Sağlık Bakanlığı, 2012). Çalışma-
mızda hemşireler, son bir yılda yaşanan şid-
det olaylarının yalnızca %20.3’ünde (n= 48) 
beyaz kod verildiğini belirtmişlerdir. Beyaz 
kod verilen olaylardan %77.1’i (n= 37) fizik-
sel şiddete bağlıdır. Ülkemizde hemşirelerle 
yapılan çalışmalar adli makamlara bildirimin 
yaşanılan şiddet olaylarının  %9.5-20.0’sinde 
yapıldığını, fiziksel şiddetle karşılaşıldığında 
bildirim oranlarının daha yüksek olduğunu 
göstermektedir (Pinar et al., 2015: 12; Şenu-
zun and Karadakovan, 2005:156; Ünsal Atan 
et al., 2013:886).  Martinez (2016:33), yazdığı 
derlemede birçok ülkede hemşirelerin şiddeti 
artık işlerinin bir parçası olarak algılamaya 
başladıklarını, yöneticilerden yeterli destek 
görmeyeceklerini ve mevcut sistemin değiş-
meyeceği inancı nedeniyle bildirim yapma-
dıklarını söylemektedir. Bizim çalışmamızda 
da düşük bildirim olması, sözel saldırıların 
ciddi bir sorun olarak değerlendirilmemesi 
ya da bildirim sonrası sonuç alamama endi-
şesi olabilir. Çalışmaya katılan hemşirelerin 
% 26.1’i (n= 156) şiddetle karşılaşması duru-

munda nasıl bir prosedür izlemesi gerektiğini 
bilmediğini söylemiştir.  Bu durum da yine 
bildirimlerin az yapılmasının nedeni olabilir.

Çalışmamızda hemşirelerin yaklaşık yarısı 
hastaların ve yakınlarının psikolojik prob-
lemlerini, öfke kontrollerinin yetersiz olması-
nı, aceleci davranmalarını, eğitimsiz olmala-
rını, beklentilerinin yüksek olmasını şiddetin 
nedeni olarak görmektedir.  Hastaların sağlık 
hizmeti alabilmek için uzun süre beklemeleri 
de yine şiddet nedeni olarak düşünülmektedir. 
Hemşirelerin iş yüklerinin fazla olması, hasta 
ve yakınlarıyla yeterli iletişim kuramamaları 
ve agresif davranmaları da yine şiddet nedeni 
olarak öne çıkmaktadır. Uygulanan sağlık po-
litikalarından kaynaklandığını düşünenlerin 
oranı ise %8.9’dur. Şiddetin nedenlerinin in-
celendiği çalışmalarda, bizim çalışmamızda-
kine benzer şekilde uzun bekleme sürelerinin 
olması, hasta ve yakınlarının aşırı istekte bu-
lunması, eğitimlerinin düşük olması, kuralla-
ra uymamaları, personelin iş yükünün fazla 
olması, iletişim sorunları, uygulanan sağlık 
politikaları başlıca nedenler olarak sıralan-
maktadır  (Ayranci et al., 2006: 285; Kaya et 
al., 2016: 31; Öztürk ve Babacan, 2014:73; 
Taş ve Çevik, 2006: 63).

Çalışmamızda şiddetin önlenmesi için ku-
rumda güvenlik önlemlerinin artırılması ve 
yasal düzenlemelerin yapılması, sağlık per-
soneline iletişim eğitimi verilmesi, sağlık 
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politikalarının değiştirilmesi öne çıkan öneri-
lerdir. Çalışmanın yapıldığı yere bağlı olarak 
şiddeti azaltmaya yönelik öneriler değişmek-
le birlikte, genelde güvenlik önlemlerinin art-
tırılması, sağlık personeline eğitim verilmesi, 
yasal düzenlemeler yapılması gibi öneriler 
ortak önerilerdir (Anderson et al., 2010:2528; 
Kaya et al., 2016:31). 

SONUÇ 

Çalışmamızda hemşirelerde son 12 ayda şid-
det görme sıklığı %39.3 bulunmuştur. Kadın 
çalışanlarda ve acil servislerde çalışanlarda 
şiddet görme riski daha yüksektir.

Şiddet olaylarında yasal düzenlemeler olma-
sına rağmen, az sayıda resmi bildirim yapıl-
mış olması ve bunların çoğunun da fiziksel 
şiddete uğrayanlar tarafından yapılmış olma-
sı, ancak fiziksel şiddetin,  şiddet olarak algı-
landığını düşündürmektedir.

Hemşirelerin yaklaşık yarısı hastaların ve 
yakınlarının psikolojik problemlerini, öfke 
kontrollerinin yetersiz olmasını, aceleci dav-
ranmalarını, eğitimsiz olmalarını, beklentile-
rinin yüksek olmasını şiddetin nedeni olarak 
görmektedir.

Şiddetin önlenmesi için kurumda güvenlik 
önlemlerinin artırılması ve yasal düzenleme-
lerin yapılması gerektiği hemşirelerce en sık 
dile getirilen öneriler olmuştur. 

ÖNERİLER

Kurum içinde, özellikle şiddetin yoğun ya-
şandığı alanlarda alınan güvenlik önlemle-
rinin artırılması, sağlık personeline iletişim 
eğitim verilmesi gibi kısa vadede yerine geti-
rilebilecek önlemler şiddeti azaltabilir. 

Toplum eğitimi yapılması, sağlık personeline 
yönelik şiddetin önlenmesi için medya deste-
ğinin alınması şiddeti azaltabilir.

Ancak uzun vadede sağlık alanında şiddeti 
önlemek için şiddete yol açan nedenlerin in-
celenip, bu nedenleri gidermeye yönelik ça-
lışmaların yapılması gereklidir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Definition-Importance: Violence, which does not have a single settled definition, is defined 
by the World Health Organisation, International Labour Organisation and International Council 
of Nurses as ‘abuse, threat or attack incidents to which an employee is exposed due to his/her 
job (including those occurring while commuting to work), targeting his/her security, well-being 
or health explicitly or implicitly’ (ILO, ICN,WHO,PSI, 2002: 1). Many physical violence inci-
dents towards healthcare professionals, some of which resulted in death, were observed in the 
last five years in Turkey. This situation demoralises and demotivates the health personnel. It is 
observed that patient relatives, as well as patients, tend to apply violence towards healthcare 
professionals (Ministry of Health, 2016:34, 35).  In order to prevent violence, it is important 
to know its frequency, factors affecting it and its reasons. Purpose: This study was carried out 
to determine the frequency of the exposure to violence from patients/relatives of nurses work-
ing in Uludag University Medical Faculty Applied Research Center for Health Hospital, the 
risk factors related to violence, the reasons for violence and solution. Method: This is a cross-
sectional study which includes 598 nurses who work at Uludag University Medical Faculty Ap-
plied Research Center for Health Hospital, between 01 July – 31 December 2014. In the study, a 
questionnaire consisting of 3 sections and 29 closed, 2 open ended, total 31 questions was used. 
In the first part of the survey, the nurses were asked descriptive information including their age, 
gender, marital status, educational status, and their term of employment in the healthcare sec-
tor, shift working status and the department they worked at. In the second part of the survey, 
they were asked about their status of having been exposed to violence in the last 12 months and 
those who replied as yes were asked to mark the type/types of the violence they were exposed 
to (physical, verbal, sexual harassment) and who applied violence to them (patient, patient rela-
tive, patient/relative). They were asked whether they made a notification after they had been 
exposed to violence. In the final part of the survey, they were asked about the reasons for the 
violence they were exposed to and their solution suggestions with 2 open-ended questions. In 
the analyses chi-square test and multiple logistic regression analysis were used. Results: The 
average age of the nurses who participated in the study was 34.28±7.06 years (Min-max: 22-60 
years). The majority of the nurses were (90.5%) women. Their average term of employment in 
the healthcare sector was 12.17 ±7.64 years (Min-max: 1-37 years). It is reported that 62.9% of 
the nurses work in inpatient treatment, 32.9% of them work at ambulatory diagnosis/treatment 
departments and 4.2% of them work in the emergency service. The nurses that stated they were 
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exposed to violence at least 1 time in the last 12 months were 39.3% of the all nurses. Most of 
the nurses exposed to violence were exposed to verbal violence (83.0%), some of them were ex-
posed to physical violence (16.1%) and few of them were exposed to sexual harassment (0.9%). 
The frequency of being exposed to violence in the last 12 months was 40.9% among female 
nurses and 24.6% among male nurses. The difference between them was significant (χ2=5.736 
p=0.01). It is determined that 10.6% of the nurses exposed to violence were subjected to vio-
lence from the patient, 52.3% of them were subjected to violence from the patient relatives and 
37.1% were subjected to violence both from the patient and patient relatives. According to the 
logistic regression analysis results, the frequency of being exposed to violence was found to be 
2,56 times higher in females when compared to males, and 3.93 times higher in the emergency 
service employees when compared to employees in other units. The nurses who gave a code 
white when they were exposed to violence were 20.3% of all nurses exposed to violence. Most 
of the notified violence cases were physical (77.1%), and some of them were verbal violence 
(22.9%). It is identified that 26.1% of the nurses expressed that they did not have information 
about a procedure to be followed when exposed to violence. It is reported that 20.0% of the 
nurses exposed to violence consider the psychological problems of patients and their relatives, 
the insufficiency of their anger management, their hasty behaviours, and 18.7% consider their 
low educational levels to be the reason for violence. Long waiting times (13.2%), the excessive 
workload of nurses (11.5%), too many expectations of the patient/relatives (7.7%), miscommu-
nication of the health personnel, aggressive behaviours (6.4%), negative news in media (5.5%), 
insufficient security measures (5.1%) were stated to be the reasons for violence. The nurses 
suggest increasing the security measures (26.8%), making legislative regulations (21.7%), car-
rying out community education (15.7%), decreasing the workload of nurses (16.6%), providing 
communication education to nurses (8.1%), increasing the quality of the health service pro-
vided (7.2%), changing the health policies (5.1%), receiving the support of the media (3.4%) 
to prevent violence. Conclusion: The level of exposure to violence among one of three nurses 
in the last 12 months, proves that the measures taken against violence are not sufficient. The 
precautions which can be taken in the short term such as increasing the security measures taken 
in areas especially where violence is experienced intensely, giving communication education 
to the health personnel can decrease violence in the institution. However, it is necessary to ex-
amine the reasons causing violence and carry out studies to eliminate these reasons in order to 
prevent violence in the healthcare field in the long term. 
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AMELİYAT SONRASI AĞRIYA 
YAKLAŞIMININ NANDA HEMŞİRELİK TANILARINA GÖRE 

DEĞERLENDİRİLMESİ (1)

AN ASSESSMENT OF POSTOPERATIVE PAIN APPROACH 
ACCORDING TO NANDA NURSING DIAGNOSES OF NURSING 

STUDENTS
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Öz: Amaç: Çalışma, cerrahi kliniklerinde uygulama yapan 
öğrencilerin bakım sorumluluğu üstlendikleri hastalarında, 
Kuzey Amerikan Hemşirelik Tanıları Birliği (The North Amer-
ican Nursing Diagnosis Association-NANDA)’nin hemşirelik 
tanılarını kullanarak saptadıkları ağrı tanısını kullanma du-
rumları ve bu tanıya ilişkin uygulamalarını belir-lemek ama-
cıyla tanımlayıcı ve retrospektif olarak yapılmıştır. Yöntem: 
Araştırmanın evrenini, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde, 2014-2015 
öğretim yılında cerrahi hastalıkları hemşireliği dersinin uygu-
la-ması kapsamında bakım planını teslim eden 116 öğrenci 
oluşturmuştur. Bu öğrenciler arasından ağrı tanısını ele alan 
68 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuş olup, bakım 
planının içeriği araştırmacılar tarafından NANDA Hemşirelik 
Tanıları’na göre incelenmiştir. Bulgular: Öğrencilerin, 
NANDA’nın ağrı yönetiminde önerdiği uygulamalardan en 
çok; ağrının değerlendirilmesi (%80.9), en az; uyku ve is-
tirahatin sağlanması (%16.2) şeklinde olduğu saptandı. 
Öğrencilerin “dikkati dağıtmanın teröpatik kullanımı”nda ise 
en çok müzik dinleme ve/veya televizyon izleme, hastayla 
sohbet etme (%25) yöntemlerini kullandığı bulundu. Sonuç: 
Çalışmada, öğrencilerin bakım verdikleri hastalarının ağrısını 
değerlendirdikleri ve ağrıyı gidermede farmakolojik olmayan 
yöntemleri daha az tercih ettikleri bulundu. Öğrencilerin müf-
redatta yer alan postoperatif ağrı yönetimini bakıma yansıta-
bilmeleri, hemşirelik sürecini etkin bir şekilde kullanabilme-
leri ile gerçekleşebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Bakım Planı, Ağrı

Abstract: Aim: The aim of this descriptive and cross- sec-
tional study is to explore pain diagnoses and related practic-
es of surgery nursing students, concerning their patients by 
means of the North American Nursing Diagnosis Association 
(NANDA) nursing diagnoses. Method: The population of this 
study consisted of 116 nursing students, who prepared nurs-
ing care plans, while studying at Ankara Yıldırım Beyazıt 
University, Health Science Faculty, and Department of 
Nursing in the 2014-2015 academic year. The sample of the 
study consisted of 68 students dealing with nursing diagnoses. 
Students’ practices about pain diagnoses were investigated ac-
cording to NANDA nursing diagnoses. Results: Students are 
most concerned with the applications NANDA recommends in 
pain management; evaluation of pain (80.9%), at least; sleep 
and rest (16.2%). Students were found to use music listening 
and / or watching television and chatting with patients (25%) 
in the “therapeutic use of distractions”. Conclusion: In this 
study, it was found that the students evaluated the pain of the 
patients they were taking care of, and they preferred less non-
pharmacological methods for pain relief. Students will be able 
to reflect on the post-operative pain management involved in 
the curriculum through effective use of the nursing process.

Key Words: Nursing, Care Plan, Pain
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GİRİŞ

Hemşirelik, sürekli olarak güncellenen ve 
kanıta dayalı bilgilerle entegre edilen, etkin 
ve kaliteli bir bakım sağlamaktır. Bu bakıma 
bilimsel ve planlı yaklaşımı sağlayan araç-
lardan en önemlisi de, sağlıklı/hasta bireyin 
bakım gereksinimlerinin belirlenmesi ve bi-
reyselleşmiş bakım verilmesinde kullanılan 
sistematik, kritik düşünmeyi sağlayan ve ba-
kımın temelini oluşturan hemşirelik süreci-
dir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hemşirelik 
sürecini, hemşirelik bakımında bilimsel 
problem çözümleme yönteminin sistemli bir 
biçimde yaklaşımı olarak tanımlamaktadır. 
Günümüzde bu süreç için, uluslararası plat-
formda yaygın olarak kullanılan hemşirelik 
tanılama terminolojisi Amerika Birleşik Dev-
letlerinde, Kuzey Amerikan Hemşirelik Ta-
nıları Birliği (The North American Nursing 
Diagnosis Association-NANDA)’dir (And-
soy vd., 2013:94; Karaöz, 2013:149; Özer ve 
Kuzu, 2006:69; Terzioğlu vd., 2012:106).

Hemşirelik sürecinin, çalışan hemşire ve 
öğrenci hemşirelere getirdiği pek çok kaza-
nımlar vardır. Bunlar arasında diğer sağlık 
disiplinleri ile olan ekip işbirliğinin sağlan-
ması, bağımsız işlevlerinin vurgulanması, 
hemşirelik bakımında standardizasyon, bi-
limsellik, kalite güvenliği, planlı çalışma 
sağlaması ve hemşireleri yeni bilgiler 
öğrenmeleri için motive etmek sıralanabilir 

(Güner ve Terakye, 2000:10; Özer ve Kuzu, 
2006:71; Taşdemir ve Kızılkaya, 2013:248; 
Yıldırım ve Koç, 2013:30).

Hemşire eğitimcilerin öğrencilerine hastanın 
problemlerini tanımlamalarını ve çözümleri 
için plan yapmayı öğretmelerini sağlayan en 
temel araç olan hemşirelik süreci, öğrencilere 
de bu felsefe ışığında hareket etme bilinci yer-
leştirmekte, hasta bakım kalitesini arttımakta, 
bireyselleşmiş bakıma odaklanmayı hedefle-
me ve mesleği daha ileriye götürmekte fayda 
sağlamaktadır (Andsoy vd., 2013:94; Taş-
demir ve Kızılkaya, 2013: 248; Yıldırım ve 
Koç, 2013:31) Ülkemizde bu amaçla, lisans 
düzeyinde hemşirelik eğitimi veren okulla-
rın çoğunda, hemşirelik süreci doğrultusunda 
eğitim verilmesine rağmen, uygulama alanla-
rında öğrenciler bakım planı sürecinin farklı 
boyutlarında zorluklar yaşamaktadırlar. Kes-
ki ve Karadağ (2010:48) yaptıkları çalışma-
da öğrencilerin %60’ının sürecin çeşitli ba-
samaklarında sorun yaşadığını; Taşdemir ve 
Kızılkaya (2013:248) öğrencilerin hemşirelik 
tanısı koyma, sonuç kriteri, planlama, uygu-
lama ve değerlendirme oranlarının düşük dü-
zeyde olduğunu, Terzioğlu ve ark. (2012:110) 
öğrenci hemşirelerin çoğunluğunun belir-
ledikleri hemşirelik tanılarını önceliklerine 
göre sıralamaya koyamadıklarını; Andsoy ve 
ark. (2013:94), hemşirelerin hemşirelik süre-
cinde en çok tanı koyma aşamasında zorluk 
yaşadığını yaptıkları çalışmalarla ortaya koy-
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muştur. Cerrahi hastalarında ameliyat sonrası 
dönemde ortaya çıkabilecek komplikasyonlar 
ve hastaların bakımı çok önemlidir. Ameliyat 
sonrası ağrı, cerrahi travma ile başlayan, gi-
derek azalan ve doku iyileşmesi ile sonlanan 
akut bir ağrıdır. Hastalarda ağrının etkin kont-
rolü, birey merkezli/bireye özgü bütüncül bir 
yaklaşım ve multidisipliner ekip anlayışıyla 
gerçekleştirilebilir. Bu ekipte hemşire, ame-
liyat sonrası ağrının tanılanmasında, kontrol 
altına alınmasında, başa çıkma yollarının uy-
gulanmasında ve hastaya öğretilmesinde “bir 
model doğrultusunda hemşirelik süreci”ni 
kullanarak etkin rol oynar (Büyükyılmaz 
ve Aştı, 2009:86; Çöçelli vd., 2008:55, Eti-
Aslan, 2006:160; Yüceer, 2008:475).  Bu 
sebeple, meslek eğitiminde de hemşirelik 
sürecinin etkin kullanımının öğretilmesi 
önemle vurgulanmalıdır. Ancak eğitimde, 
hemşirelik süreciyle çalışmayı öğrenemeden 
ve süreçle çalışmanın önemini kavrayamadan 
mezun olan öğrenciler, mezun olduklarında 
da hemşirelik sürecini kullanamamakta ya 
da kullanmak için direnç göstermektedirler 
(Güner ve Terakye, 2000:10; Keski ve Ka-
radağ, 2010:48; Taşdemir ve Kızılkaya, 
2013:248). 

Bu bağlamda çalışma, Ankara Yıldırım Be-
yazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümünde, 2. sınıfta cerrahi kli-
niklerinde uygulama yapan öğrencilerin ba-
kım sorumluluğu üstlendikleri hastalarında, 

NANDA hemşirelik tanıları kullanarak sap-
tadıkları ağrı tanısını kullanma durumları ve 
bu tanıya ilişkin uygun neden ve amacın be-
lirlenmesini incelemek amacıyla yapılmıştır.

KAPSAM

Hemşirelik öğrencilerininöğrenimlerinin ilk 
yılından beri yaşadıkları en sıkıntılı süreçler-
den biri bakım planlarıdır. Ameliyat sonrası 
ağrı, hastaların %70’inden fazlasında görülen 
bir bulgudur. Ağrının hemşirelerin bağımsız 
rollerini vurgulayarak kontrol altına alınabil-
mesi önemlidir. Bu bağlamda hastaların da 
ağrı yaşamaması ve konforlarının artması söz 
konusu olacaktır. Araştırma kapsamında öğ-
rencilerin de öğrenimleri aşamasında konu-
nun önemini kavramasına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.

GEREÇ ve YÖNTEM

Araştırmanın Türü

Araştırma, cerrahi hastalıkları hemşireliği 
dersi kapsamında klinik uygulama yapan öğ-
rencilerin hastalarında NANDA hemşirelik 
tanıları kullanılarak saptadıkları ağrı tanısını 
kullanma durumlarını belirlemek amacıyla 
tanımlayıcı ve retrospektif olarak yapılmıştır.

 Evren ve örneklem: Araştırmanın evrenini 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde, 
2014-2015 eğitim-öğretim yılında cerrahi 
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hastalıları hemşireliği dersini almış 116 öğ-
rencinin tamamı oluşturmuştur. Örneklem se-
çimine gidilmemiştir. 

Veri toplama aracı: Veriler, 2014-2015 öğ-
retim yılı bahar döneminde cerrahi hastalık-
ları hemşireliği dersi klinik uygulamasına çı-
kan öğrencilerin hasta bakımında kullandık-
ları veri toplama formları retrospektif olarak 
incelenerek elde edilmiştir. Hasta bakımında 
kullanılan veri toplama formu, “Gordon’un 
Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri” modeline 
göre hazırlanmıştır. Cerrahi dersinin konu an-
latımları sırasında, hastalık ve hastalığa özgü 
hemşirelik bakımı NANDA hemşirelik tanı-
ları dikkate alınarak anlatılmıştır. Bu nedenle 
de veriler NANDA hemşirelik tanıları 2015-
2017’ye uygunluk açısından incelenmiştir. 
Öğrencilerin bakım verdikleri hastalarda 
koydukları “ağrı” tanısı ve ilgili uygulama 
basamaklarını doğru değerlendirme durumla-
rı incelenmiştir.

Öğrencilerin ağrı ile ilgili hemşirelik girişim-
leri, NANDA hemşirelik el tanıları kitabında 
önerilen dokuz başlık altında değerlendiril-
miştir. Bu dokuz başlık ise;

1.  Ağrının nedenleri, ne kadar süreceği, ya-
pılacak uygulamalar hakkında hastaya ve 
yakınlarına bilgi verilmesi

2.  Ağrının değerlendirilmesi (yeri, şiddeti, 
başlama zamanı …)

3.  Bireyin ağrısını arttıran ve azaltan faktör-
lerin belirlenmesi

4.  Bireyin dinlenmesi ve kesintisiz uyku 
olanaklarının sağlanması

5.  Kişi ve aileyle dikkati dağıtmanın tera-
pötik kullanımı ve ağrıyı rahatlatıcı yön-
temlerin uygulanması

 Resimdeki objeleri saymak

 Odadaki duvar kağıdı üzerindeki kalıplar 
gibi herhangi bir şeyi saymak

 Kendi kendine sayı saymak

 Ritmik olarak nefes almak

 Müzik dinlemek ve ağrı artarken müziğin 
sesini açmak …

6.  Ağrıyı rahatlatıcı önlemleri öğretmek 
(gevşeme, sıcak banyo, sıcak-soğuk uy-
gulama, yumrukları sıkma, gerilme…)

7.  Doktor isteminde analjeziklerin uygulan-
ması

8.  Analjezinin etkinliğinin 30 dakika sonra 
değerlendirilmesi

9.  Uygun pozisyon verilmesinin ve mobili-
zasyonun sağlanması şeklindedir (NAN-
DA, 2014:440).

Araştırma için kullanılan veri toplama for-
munda, öğrencinin verdiği bakım planının 
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hangi haftaya ait olduğu, hangi hastane ve 
hangi serviste bakım planını hazırladığı, 
bakım planı hazırladığı hastasının tanısı 
gibi bilgiler yer almaktadır. İncelenen ba-
kım planlarında, tanımlayıcı özelliklerin 
NANDA tanısına ve hastaya özelleştirilip 
özelleştirilmediği; ilişkili faktörlerin hasta-
nın hemşirelik ve tıbbi tanısına uygun yazı-
lıp yazılmadığı; beklenen hasta sonuçlarının 
hemşirelik tanısına; hemşirelik girişimlerinin, 
hemşirelik tanısına ve hasta sonuçlarına yö-
nelik olup olmadığı; değerlendirme bölümü-
nün beklenen hasta sonuçları ile ilişkilendirip 
ilişkilendirilmediğine bakılmıştır. Konulan 
her bir tanı ile ilgili tanımlayıcı özellikler, 
ilişkili faktörler, sonuç kriterleri, planlama/
uygulama ve değerlendirme aşamaları yuka-
rıdaki kriterlere göre yeterli, kısmen yeterli 
ve yetersiz olarak gruplandırılmıştır. 

Verilerin toplanması: Öğrenciler yaklaşık 8 
hafta boyunca cerrahi uygulamanın gerektir-
diği (genel cerrahi, ortopedi, beyin cerrahi, 
üroloji, KBB, kalp-damar cerrahisi vb) kli-
niklerde uygulama yapmışlardır. Öğrencilere 
klinik uygulamalarının ilk haftasından itiba-
ren bakım verdikleri her hasta için; ayrıca dö-
nem sonunda teslim ettikleri kişisel gelişim 
dosyası için de iki bakım planı istenmiştir. 
Klinik uygulamaları boyunca her hasta için 
yazdıkları hasta bakım formları tartışılmış-
tır. Klinik gelişim dosyası için koyacakları 
bakım planından ilki dönemin ilk haftaların-

da istenerek birebir incelenerek, öğrencilere 
hemşirelik süreci basamakları hakkında geri 
bildirim yapılmıştır.

Örneklem grubunu oluşturan öğrencilere, 
dersin öğretim elemanı olan araştırmacılar 
tarafından, çalışmanın amaç ve yararla-
rı açıklanmıştır. Öğrencilerden araştırmaya 
katılmaya isteklilik, gönüllülük ilkesine 
özen gösterilerek onamları alınmıştır. Cer-
rahi hastalıkları hemşireliği dersi alan 126 
öğrenciden bakım planlarının araştırma için 
değerlendirilmesini kabul eden 116 öğrenci 
tüm formlarını ve kişisel gelişim dosyasını 
(veri toplama formu, hasta bakım planları, 
verilen eğitimlerin içeriği, sunumlar) teslim 
etmiştir. Bu dosyalar incelenerek 68 öğren-
cinin ameliyat sonrası döneme ait hemşirelik 
bakımı verdiği tespit edilmiştir. 

Verilerin Analizi

Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayar 
ortamında Statical Package for Socail Sci-
ence (SPSS) 20 for Windows istatistik paket 
programı kullanılacak, araştırmacı tarafından 
bilgisayara aktarılarak, bilgisayar ortamında 
analiz edilmiş ve uygun istatistiksel yöntem-
ler (sayı, yüzde) kullanılmıştır.

Araştırmanın Problemi

Bu çalışmanın problemini cerrahi kliniklerin-
de uygulama yapan öğrencilerin hastalarında, 
NANDA hemşirelik tanıları kullanarak sapta-
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dıkları ağrı tanısını kullanma durumları ve bu 
tanıya ilişkin uygun neden ve amacın belir-
lenmesi oluşturmaktadır.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Araştırmanın uygulaması Ankara ilindeki bir 
üniversitenin hemşirelik bölümü öğrencileri 
ile sınırlıdır.

BULGULAR

Bu araştırma, 30/03/2015-26/05/2015 tarih-
leri arasında Cerrahi Hastalıkları ve Hemşi-
reliği dersi uygulamasına çıkan öğrencilerin 
bakım planlarında koydukları “ağrı” tanısı 
kapsamında hastaya yönelik girişimlerini in-
celemek amacıyla yapılmıştır.

Öğrencilerin hastaların ağrılarına karşı uygu-
ladıkları yöntemler, aşağıdaki tabloda veril-
miştir (Tablo 1).

Tablo 2. Öğrencilerin Dikkati Başka Yöne Çekmek İçin Kullandıkları Farmakolojik Ol-
mayan Yöntemler

Kullanılan farmakolojik olmayan yöntem Öğrenci sayısı
(n)

Öğrenci yüzdesi
(%)

Sayı saymak, sayı ve objeleri saymak, ritmik nefes almak 9 33.3

Müzik dinlemek, kitap-gazete okumak veya televizyon izlemek, 
sohbet etmek

18  66.7

Toplam 27 100.0

Tablo 1 ve 2’deki verilere göre öğrencilerin 
bakım planlarında en çok kullandıkları üç uy-
gulama; ağrının değerlendirilmesi (%80.9), 
ağrıyı azaltan ve arttıran faktörlerin belirlen-
mesi (%61.8) ve doktor isteminde analjezik-
lerin uygulanmasıdır (%58.8).  Bunun yanı 
sıra NANDA’nın ağrı yönetiminde önerdiği 
uygulamalardan en az kullanılanları (uygu-
lanmama oranlarına göre); ağrı hakkında 
hastanın bilgilendirilmesi (%69.1), uyku ve 
istirahatin sağlanması (%83.8), ağrıyı rahat-
latıcıfarmakolojik olmayan yöntemlerin kul-
lanılması (masaj, sıcak-soğuk uygulama vs.) 

(%73.5), analjezik uygulamasından 30 daki-
ka sonra ilaç etkinliği ve ağrıyı değerlendir-
me (%89.7), pozisyon verme ve/veya mobili-
ze etme (%57.4) şeklindedir. Müzik dinleme 
ve/veya televizyon izleme hastayla sohbet 
etme (%66.7) ve sayı saymak, sayı ve objeleri 
saymak, ritmik nefes almak (%33.3) öğrenci-
lerin en sık kullandıkları uygulamalardır. Öğ-
rencilerin dikkati dağıtmanın teröpatik kulla-
nımında en sık başvurdukları yöntem olarak 
değerlendirilmiştir.
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Grafik 1. Ağrıya Yönelik En Sık Uygulanan Girişimler

TARTIŞMA

Ağrının giderilmesi, hastanın yaşam kaliteli-
sini önemli ölçüde etkileyen bir süreçtir. Bu 
nedenle ağrıya yönelik girişimler, multidi-
sipliner bir ekip yaklaşımı gerektirmektedir. 
Ekipte yer alan hemşirenin ağrı karşısındaki 
tutum ve davranışlarını sahip oldukları kül-
tür, değer ve inançları ile hastaların ağrıya 
verdikleri tepkileri belirlemektedir (Aslan ve 
Badır, 2005:48; Çöçelli vd., 2008:56).

Ameliyat sonrası dönemde uygulanacak ilk 
ve en etkili ağrı kontrol analjezi sonrası has-
tanın ağrı değerlendirilmesinin en az 30 dk 
içinde yapılması gerekmektedir. Buna karşın 
öğrencilerin %89,7’sinin analjezi sonrasında 
ağrıyı değerlendirmediği görülmüştür. Bu 
durum öğrencilerin hemşirelik sürecindeki 
son basamak olan “değerlendirme”yi etkin 

yapmadığını, uygulanan analjeziklerin etkin-
liğini değerlendirmediğini ve sonuç kriterine 
ulaşıp ulaşılmadığını belirleyemediğini dü-
şündürmektedir. 

Ağrıyı gidermede analjezik ilaçların uygu-
lanması ile hastanın ağrı şiddetinin azaltıl-
masından sonra, farmakolojik olmayan yön-
temlerin de sürece dahil edilmesi iyileşme 
sürecini hızlandırmakta ve ağrı yönetimini 
etkin kılmakta, hemşirenin bağımsız rollerini 
daha aktif ortaya koymaktadır.  Öğrencilerin 
ağrıya yönelik uygulamaları incelendiğinde 
farmakolojik yöntemleri daha fazla uygu-
ladıkları, farmakolojik olmayan yöntemleri 
daha az tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 
Ay ve Alpar’ın yaptığı çalışma (2010) far-
makolojik olmayan gevşeme yöntemlerini 
kullanan hemşire sayısını sadece %8.5 bulur-
ken, öğrencilerimizde bu oran %26.5’tir (Ay 
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ve Alpar, 2010:24). Çalışmamızda, öğrenci-
ler tarafından “dikkati dağıtmanın terapötik 
yöntemi” (NANDA 2015-2017 hemşirelik 
tanıları kitabında geçen tanımlamaya göre) 
%48.5 oranında kullanılmış olup, en çok te-
levizyon izleme, müzik dinleme ve sohbet 
etme yöntemleri uygulanmıştır.  Öğrencilerde 
farmakolojik olmayan yöntemlerin kullanım 
sıklığının az olmasının nedeni olarak, klinik 
uygulamalarda öğrenci ile birebir çalışabile-
cek öğretim elemanı sayısının yetersiz olma-
sı, öğrencinin hastaya istemeden zarar verme 
korkusunun olması gibi sebeplerden olabile-
ceği düşünülmüştür.

Duyusal ağrı eşiğini etkileyen önemli faktör-
lerden biri olan uykusuzluğun, ağrı toleransını 
azalttığı bilinmektedir. Eti Aslan ve Badır’ın 
(2005:48) yaptığı çalışmada hemşirelerin 
%41.4’ü uykusuzluğun da içinde bulunduğu 
duyusal ağrı eşiğinin ağrı toleransına etki et-
tiğini bilmediklerini ortaya koymuştur. Çalış-
mamızda öğrencilerin %83.8’i hasta bakım 
formunda uyku-dinlenme basamağı olmasına 
rağmen, uygulamalarında hastanın uyku ve 
dinlenmesini ele almamıştır. Bu durum bize 
öğrencilerin uyku-dinlenme ile ağrı arasında 
ilişkilendirmeyi yeterince yapamadığı, klinik 
uygulama süreleri dışında olan bir aktiviteyi 
değerlendirmeyi rutin bakımlar sırasında yo-
ğunluktan gözardı ettiğini düşündürmüştür. 

Erken mobilizasyon, fizyoterapiye uyum ve 
hastanede kalma süresinde kısalmaya, ame-

liyat sonrası komplikasyonların azalmasına 
neden olurken, hastanın ağrı nedeni ile immo-
bilizasyonu tromboembolik komplikasyonlar 
ile akciğerlerde enfeksiyon gelişmesine neden 
olmaktadır (Genç, 2007:37). Araştırmamızda 
öğrencilerin %42,6’sı hastaları mobilize etme 
ve uygun pozisyon vermeyi ağrıya yönelik 
girişimlerinde kullanmışlardır. Latchman’ın 
(2010) hemşirelik öğrencileri üzerinde yaptı-
ğı bir çalışmada, öğrencilerin ağrı yönetimin-
deki bilgi puanlarını 19.4 (%63) ile yetersiz 
bulmuştur (Latchman, 2010: 34).

Kelly’nin (2000) yaptığı çalışmada vizüel 
ağrı skorlamasının, hasta memnuniyeti ile 
ağrı yönetimi arasında bir bağlantı olmadığı-
nı öne sürse de yapılan araştırmalar ağrı ile 
etkili baş edebilmek için ağrı şiddetini belir-
lemenin ve ağrı belirtilerini gözlemlemenin 
önemli olduğunu göstermektedir (Ay ve Al-
par, 2010:24; Kelly, 2000:114). Araştırma-
mızda literatürle paralel olarak öğrencilerin 
%80.9’u hastanın ağrısını tanımlamaya yöne-
lik girişimde bulunmuştur.

SONUÇ 

Başta cerrahi klinikler olmak üzere her tür-
lü bakım ortamında ağrı deneyimleyen hasta 
ile karşılaşılmaktadır. Bu durum hem öğrenci 
uygulamalarında hem de çalışma hayatında 
ağrıyı gidermedeki yöntemlerin bilinmesi-
nin, hemşirenin kendi kendine uygulama ya-
pabilmesinin, hasta bakımında konforun ve 
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yaşam kalitesinin artmasının önemini açığa 
çıkarmaktadır. Bu bağlamda hemşirelik eğiti-
minde, hemşirelik sürecine kolay anlaşılır ve 
iyi örneklerle öğretmek amacıyla ilk yıldan 
itibaren yer verilmesi ve hemşirelik sürecinin 
öğrenciler tarafından etkin ve sistemli bir şe-
kilde kullanılabilir olması öğrencilerin, dola-
yısıyla da mesleğin gelişiminde çok önemli 
bir yer tutmaktadır. 

ÖNERİLER

Ağrı konusunun öğrenciler tarafından daha 
iyi anlaşılmasına olanak sağlamanın yanı 
sıra, farmakoloji, ağrı fizyolojisinin de iyi 
anlaşılmasının sağlanması, hastaya bütüncül 
bakım vermenin önemi üzerinde durulmalı ve 
öğrenciler farmakolojik olmayan hastayı ra-
hatlatıcı yöntemleri de kullanması konusunda 
teşvik edilmelidir.

Ayrıca, öğrenci hemşireye, hemşirelik süreci 
hazırlamanın gereksiz bir yük ve not verme 
aracı olarak görülmemesi gerektiği; meslek 
adına ortak bir dilin oluşturulmasında, disip-
linlerarası iletişimin sağlanmasında, klinikte 
iş merkezli değil hasta merkezli çalışmanın 
gerekliliğinin farkettirilmesinde ve bakım 
kalitesinin artmasında yadsınamaz bir önemi 
olduğu farkettirilmeli, klinik uygulamada ya-
pılan tüm hemşirelik bakımlarının aslında bir 
hemşirelik süreci basamağı olduğu ve yapılan 
işlemlerin dökumante edildiğinin önemi vur-
gulanmalıdır.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Nursing process provides multidisciplinary collaboration, stan-
dardisation of nursing care, scientific, quality assurance planned work, independent nursing, 
motivation for acquiring new information (The North American Nursing Diagnosis Associ-
ation) (Andsoy et al., 2013:94; Birol, 2005:51-102; Karaoz, 2013:149-158; Ozer and Kuzu, 
2006:69-80; Terzioglu et al., 2012:106-118). In addition, there are many benefits that the nur-
sing process brings to working nurses and student nurses. These include providing team col-
laboration with other health disciplines, emphasizing independent functions, standardisation 
in nursing care, science, quality assurance, planned work and motivating nurses to learn new 
knowledge (Guner and Terakye, 2000:9-15, Ozer and Kuzu, 2006:69-80, Tasdemir and Kızıl-
kaya, 2013:246-257, Yildirim and Koc, 2013:29-35). The nursing process, which is the most 
basic tool that enables nurse educators to identify the problems of the patient and teach them to 
make plans for their solutions, helps the students to move in the light of this philosophy and to 
increase the quality of patient care, to focus on individualized attention and profession (Andsoy 
et al., 2013:94, Tasdemir and Kizilkaya, 2013: 246-257, Yıldırım and Koc, 2013:29-35). Despi-
te the fact that in our country, most of the schools providing nursing education in undergraduate 
programmes, receive training in the direction of the nursing process, the students in the appli-
cation areas have difficulties in different dimensions of the care planning process. Keski and 
Karadag (2010) found that 60% of the students in their study had problems at various stages of 
the process; Terzioglu et al. (2012) found that the majority of student nurses were unable to rank 
their nursing diagnoses according to their priorities; Uyar (1992) stated that the nursing process 
is difficult for the students to prepare the care plan in case of being taught to nursing students. 
Another study that showed that nurses had difficulty in diagnosing the most in the nursing pro-
cess is also the work of Andsoy et al. (Andsoy et al., 2013:94, Keski and Karadag, 2010:41-52, 
Tasdemir and Kizilkaya, 2013:246-257, Terzioglu et al., 2012:106-118). The use of nursing 
process has an effective role in identifying post-operative pain, reducing the severity of pain, 
implementation and teaching to cope with methods with pain (Buyukyılmaz and Astı, 2009:84-
93; Cocelli et al., 2008:53-58; Eti-Aslan, 2006:159-189; Yuceer, 2008:474-478).  Therefore, it 
is necessary to emphasize the importance of nursing process in nursing education. Aim: The 
aim of this study is to examine the practices for postoperative pain of nursing students using 
NANDA. Method: This study was conducted as a descriptive research. The population of this 
study consisted of 116 nursing students who prepared nursing care plans, while studying at 
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Ankara Yıldırım Beyazıt University, Health Science Faculty, and Department of Nursing in the 
2014-2015 Academic Year. The data collection form was prepared according to Gordon’s func-
tional health patterns model. NANDA nursing diagnoses were taken into account in surgery 
nursing lessons. All nursing care plans were examined, students’ practices about pain diagnoses 
were investigated according to nine criteria in NANDA nursing diagnoses handbook. These 
nine titles involve causes of pain, how long it will take, the applications to be done; assessment 
of pain; determining the factors that increase and decrease the pain of the individual; providing 
individual rest and uninterrupted sleeping facilities; therapeutic use of distraction by individual 
and family and the application of pain relief methods; teaching pain relief measures; applica-
tion of analgesics at the doctor’s request; evaluation of efficacy of analgesia after 30 minutes; 
appropriate positioning and mobilization (NANDA, 2014:440-441). Nursing diagnoses were 
grouped as sufficient, partially sufficient and insufficient according to descriptive characteris-
tics, related factors, outcome criterias, planning / implementation and assessment levels. The 
willingness to participate in the research was based on voluntariness. After entering the data 
into computer, statistical analyses, ratio tests have been used for evaluating the data. Results: 
%58.6 of students used pain nursing diagnose. The most used three practices were pain asses-
ment (%80.9), identifying factors that reduce or increase pain (%61.8), applying the analgesic 
with the doctor’s advice (%58.8) by students in nursing care plan. In addition, the least used 
ones were informing the patients about pain (%30.9), providing sleep and rest (%16.2), using 
nonpharmacological methods for reducing the pain (massage, hot and cold applications etc.) 
(%26.5), drug efficacy and pain assessment in 30 minutes after applying the analgesic (%10.3), 
making positions and mobilization (45.3). Students used these therapeutic methods for dist-
raction; listening to music and/or watching TV (%14.7), conversing with patients (%10.3) and 
both of them (%8.8). Conclusion: If the nursing students learn the nursing process from the 
first year, they wil use this process effectively and systematically and this will contribute to the 
development of professional nursing. Also nursing students know that nursing process is not a 
grading tool or an unnecessary burden, it provides interdisciplinary communication, increases 
the quality of care, standard language. The subject of pain, pharmacology and physiology of 
pain allow better understanding by the students, as well as focus on the importance of provi-
ding holistic care to patients and students should be encouraged to use non-pharmacological 
methods.
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HEMŞİRELİKTE TRANSFÜZYON YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ: BİR 
KALİTE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI (1)

TRANSFUSION MANAGEMENT AND SAFETY IN NURSING: A 
QUALITY IMPROVEMENT PROJECT
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Öz: Amaç: Bu kalite geliştirme projesi, eritrosit süspansi-
yonlarının transfüzyonunda kullanılan infüzyon pompasının 
etkinliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Kalite 
geliştirme projesi olarak gerçekleştirilen bu çalışmada, kesit-
sel ve prospektif olarak dört aylık süre içinde toplam 1069 
adet eritrosit süspansiyonunun transfüzyonunda infüzyon 
pompası kullanılmıştır. Veriler Sağlık Bakanlığı Ulusal Kan 
ve Kan Ürünleri Rehberi’ndeki “Kan Bileşeni Transfer ve 
Transfüzyon İzlem Formu” nun hastaneye uyarlanmış hali 
olan “Transfüzyon ve Kayıt Takip Formu” incelenerek top-
lanmıştır.   Bulgular: Aralık 2013-Mart 2014 tarihleri arasın-
da toplam 1069 adet eritrosit süspansiyonunun transfüzyonu 
infüzyon pompası kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İnfüzyon 
pompası kullanılarak gerçekleştirilen transfüzyonların, infüz-
yon pompası kullanılmadan gerçekleştirilen transfüzyonlara 
göre dört saat ve üzerindeki uygulanma süresi %4.5 oranında 
azaltılmıştır. Ayrıca transfüzyon istenilen hızda ve sürede ger-
çekleştirilmiş, infüzyon pompası kullanılarak gerçekleştirilen 
transfüzyonların hiç birinde hemoliz bulgularına rastlanma-
mış ve transfüzyon reaksiyon sayılarında azalma görülmüştür. 
Sonuç: Sonuç olarak eritrosit süspansiyonlarının transfüz-
yonlarında infüzyon pompasının kullanımının, transfüzyonun 
istenen hızda ve sürede güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi 
ve kanın hızlı gönderilmesine bağlı reaksiyonların azaltılması 
açısından uygun olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kan Transfüzyonu, Transfüzyon Güven-
liği, Eritrosit Süspansiyonu, İnfüzyon Pompası

Abstract: Aim: This quality improvement project aims to 
evaluate the efficacy of the infusion pump used for the trans-
fusion of erythrocyte suspensions. Method: In this study con-
ducted as a quality improvement project, the effectiveness of 
using infusion pump was investigated in a total of 1069 transfu-
sion of erythrocyte suspensions cross-sectional prospectively 
for a four-month period. The data was collected by reviewing 
the “Transfusion and Registration Follow-up Form”. Results: 
A total of 1069 transfusion of erythrocyte suspensions were 
made between December 2013 and Mart 2014 using infusion 
pumps. Transfusion of erythrocyte suspensions performed us-
ing an infusion pump were reduced by 4.5% over four hours 
and over, compared to transfusions without an infusion pump. 
In addition, transfusion was performed at the desired rate and 
time, no hemolysis was found in any of the transfusions per-
formed using the infusion pump, and the number of transfu-
sion reactions was reduced. Conclusion: Consequently, it is 
suggested that using infusion pumps in RBC transfusions will 
be suitable for achieving a safe transfusion within the desired 
raye and time and reducing the amount of reactions caused by 
sending the blood rapidly.

Key Words: Blood Transfusion, Transfusion Safety, 
Erythrocyte Suspension, Infusion Pump
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GİRİŞ

Kan ve kan ürünleri kullanımı, pek çok hasta-
nın klinik durumunu düzeltmek ve hayatlarını 
kurtarmak amacıyla uygulanmakta olup, kay-
nağı sadece insan olan ve tüm araştırmalara 
karşın alternatifi bulunmayan bir tedavi olarak 
önem kazanmaktadır (Armstrong, 2008;216; 
Atamer, 2009:141). Kan transfüzyonu ha-
yat kurtarıcı bir girişim olmasına karşın, bir 
tür doku transplantasyonu olduğu için diğer 
tüm tedaviler gibi erken veya geç reaksiyon-
lara neden olabilmektedir (Ar vd., 2005:21; 
Dikmen, 2005:223). Yapılan çalışmalar, kan 
transfüzyonu ile ilgili hataların sıklıkla uygu-
layıcı kaynaklı olduğunu ve transfüzyon işle-
mi sırasında meydana geldiğini göstermek-
tedir (Linden et al., 2000:1210; Hainsworth, 
2004:31; Stainsby et al., 2006:281). 

Uygun bir şekilde temin edilen kan ve kan 
ürünlerinin, transfüzyonunun temel ilkelerine 
sadık kalarak hastaya transfüzyonunun ger-
çekleştirilmesi tüm sağlık personelinin hem 
mesleki hem de yasal sorumlukları arasında 
yer almaktadır (Ulusal Kan ve Kan Ürünleri 
Rehberi, 2011:54-78). Hemşireler de ulusal 
ve uluslararası standartlara uygun ve güven-
li bir şekilde, kan ve kan ürünlerinin trans-
füzyonunun sağlanmasından sorumludur 
(Hainsworth, 2004:31; Gray et al., 2007:37; 
Çavuşoğlu vd., 2015:50). Karim ve ark.’nın 
(2014:113) yaptığı çalışmada transfüzyona 

başlamadan önce yapılan hatalı kontrol sonu-
cunda hastanın hayatını kaybettiği görülmek-
tedir. Bu nedenle hemşire transfüzyon süreci-
nin her aşamasında doğru hasta, doğru kan ve 
doğru sürede transfüzyon olduğundan emin 
olmalıdır (Oldham et al., 2009:312; Watson 
and Hearnshaw, 2010:48). 

Kan ve kan ürünlerinde transfüzyon süre-
si hastanın kliniğine göre değişir. Genellik-
le önerilen transfüzyon süresinin bir ile üç 
saat arasında olması ve dört saati geçmeme-
sidir (Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi, 
2011:305; Ulusal Kan ve Kan Bileşenleri Ha-
zırlama, Kullanım ve Kalite Güvencesi Reh-
beri, 2016:257). Transfüzyona başlandıktan 
sonraki ilk 15 dakika, transfüzyona ilişkin 
önemli reaksiyonlar görüldüğü için çok önem-
lidir (Gray et al., 2007:37). Hastada görülecek 
reaksiyonların şiddeti hastaya verilen kanın 
miktarı ile ilişkilidir (Dikmen, 2005:224). 
Bu nedenle transfüzyonun ilk 15 dakikasın-
da kanın veriliş hızı yavaş (20 damla/dakika) 
olmalıdır. Bu sürede herhangi bir reaksiyon 
gelişmezse kanın akış hızı bir ünite kan en 
geç dört saatte bitecek şekilde ayarlanmalıdır. 
Transfüzyon süresinin dört saati aşması duru-
munda kanın oda ısısında beklemesine bağlı 
olarak bakteri üremesi ve sürenin uzamasına 
bağlı olarak da eritrositlerde hemoliz gelişe-
bilmektedir (Ar, vd., 2005:54-58; Ulusal Kan 
ve Kan Ürünleri Rehberi, 2011:305; Ulusal 



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 11 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Season Issue: 11 Year: 2017

ID:268 K:452
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

34

Kan ve Kan Bileşenleri Hazırlama, Kullanım 
ve Kalite Güvencesi Rehberi, 2016:257).

Kan transfüzyonunun kısa sürede, hızlı ve ka-
nın fazla miktarda verilmesi sonucunda hasta-
da sıvı yüklenmesi ve hemolitik reaksiyonlar 
görülmekte, bu reaksiyonlar da mortalite ve 
morbidite riskini artırabilmektedir (Dikmen, 
2005:223-224; Sanders et al., 2007:625). 
Jadhav ve ark. (2000:333) çalışmalarında 
kan veriliş hızının fazla olması nedeniyle sıvı 
yüklenmesinden dolayı üç hastanın hayatını 
kaybettiğini belirtmişlerdir. Kanın yoğunluğu 
ve hastanın damar yolundaki akım problem-
lerine bağlı transfüzyon süresinin uzaması, 
kanın acil ve hızlı verilmesi gereken durum-
larda kan torbasına düzensiz basınç uygula-
mak, elle sıkmak veya basınç torbası kullan-
mak gibi konvansiyonel yöntemlerle trans-
füzyon uygulaması yapılmaktadır (Kim et al., 
2004:295-296). Bu yöntemlerle gerçekleş-
tirilen transfüzyon uygulamalarında basınç 
olduğu için hemoliz artacak,  kanın yeterli 
ısı ve hızda verilememesi sonucunda hasta-
da reaksiyon gelişebilecek ve güvenli trans-
füzyon gerçekleşmemiş olacaktır (Kim et al., 
2004:295-296; Gray et al., 2007:35-37).

AMAÇ

Kan transfüzyonunun istenilen hızda ve sü-
rede uygulanmasını sağlamak için infüzyon 
pompaları kullanılmaktadır. İnfüzyon pompa-
sı kullanımı, transfüzyonun uygun, kontrollü 

ve güvenli gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu 
çalışmamızda da infüzyon pompası kullanı-
mına yönelik bir kalite iyileştirme projesinin 
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

Transfüzyon uygulamaları hemşirelerin kli-
nik uygulama süreçleri içerisinde önemli bir 
yere sahiptir. Kan ve kan ürünlerinin güvenli 
bir şekilde transfüzyonunun sağlanması, tıb-
bi hataların önlenmesini sağlayarak hemşire-
lik hizmet sunum kalitesi artırmaktadır. Kan 
ürünlerinin istenen hızda ve sürede transfüz-
yonun sağlanması, hastada oluşabilecek reak-
siyonların azalmasını sağlayacaktır. Bu doğ-
rultuda araştırma kapsamında, kan ürünleri-
nin transfüzyonunda infüzyon pompasının 
kullanılmasının transfüzyona bağlı oluşabi-
lecek komplikasyonların azaltılmasına katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEM 

Kalite geliştirme projesi olarak gerçekleştiri-
len çalışma Aralık 2013-Mart 2014 tarihleri 
arasında, Transfüzyon Eğitim Hemşire’si bu-
lunan özel bir hastanede gerçekleştirildi. Pro-
jenin yapılması için hastane yönetiminden 
gerekli izinler alındı. Veriler Sağlık Bakanlığı 
Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi’ndeki 
“Kan Bileşeni Transfer ve Transfüzyon İz-
lem Formu” nun (Ulusal Kan ve Kan Ürün-
leri Rehberi, 2011:310) hastaneye uyarlanmış 
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hali olan “Transfüzyon ve Kayıt Takip For-
mu” incelenerek toplandı. Elde edilen veri-
ler SPSS 18.0 paket programına kaydedilip, 
sayı, yüzde, t testi kullanıldı ve sonuçlar % 95 
güven aralığında, p<0.05 anlamlılık düzeyin-
de değerlendirildi.

Kalite İyileştirme Projesinin Amacı 

Bu kalite iyileştirme projesi, eritrosit süs-
pansiyonunun kontrollü, istenilen hızda ve 
sürede, güvenli bir şekilde transfüzyonunun 
sağlanmasını amaçlamaktadır. Transfüzyon 
uygulamalarına yönelik raporlanan olaylar 
sonucunda sürekli kalite geliştirme birimi ile 
risk analizi yapılarak düzenleyici önleyici fa-
aliyet belirlenmiştir.

Olay Raporu 1

Kan çok yavaş gittiği için, kanı basınç torba-
sının içine yerleştirerek hastaya vermeye ka-
rar verdim. Basınç torbasını şişirmeye başla-
dım ve kan akışı hızlandı. Biraz daha şişirin-
ce kan seti kan torbasından ayrıldı ve tüm kan 
hastanın yatağına ve yere saçıldı (Hemşire).

Olay Raporu 2

Hastanın solunum sıkıntısını değerlendirir-
ken hastanın eşi hemşirenin iki ünite kanı çok 
hızlı verdiğini söyledi. Hasta sıvı yüklenmesi 
sonucunda solunum sıkıntısına bağlı olarak 
yoğun bakıma indirildi (Doktor).

Olay Raporu 3

Hastada damar yolu problemi olduğu için 22 
nolu kateter takıldı. Kan transfüzyonu başla-
dığında kan akmıyordu. Bu nedenle basınç 
torbası kullandım. Fakat basınç torbasını şişi-
rirken kan torbası patladı (Hemşire).

Olay Raporu 4

Hasta başka bir servisten bizim servise trans-
fer olduğunda kan transfüzyonu devam edi-
yordu. Transfüzyonun başlama saatine baktı-
ğımda dört saatten fazla süredir devam ettiği-
ni gördüm. Fakat kanın üçte ikisi hala hasta-
ya gitmemişti. Bu nedenle kan transfüzyonu 
sonlandırıldı ve kan imha edildi (Hemşire).

Projeye başlamadan önce transfüzyona yö-
nelik olay raporları incelendi. Transfüzyon 
uygulamasında kullanılan “Transfüzyon Ka-
yıt ve Takip Formu” eritrositin, transfüzyon 
merkezinden çıktıktan sonra kaç dakika için-
de transfüzyona başlandığı, transfüzyon süre-
si ve reaksiyon açısından incelendi. Transfüz-
yon merkezinden çıktıktan sonra dört saatte 
bitmeyen eritrosit kayıtları tutuldu. Bu konu-
daki sorunların çözümüne yönelik sürekli ka-
lite geliştirme birimi ile risk analizi çalışma-
ları ve araştırmalar yapıldı. Bu kapsamda kan 
ürünlerinin istenilen hızda ve sürede uygu-
lanmasını, transfüzyonun güvenli bir şekilde 
yapılmasını ve özellikle eritrosit transfüzyo-
nunda yaşanılan sorunların çözümü için kali-
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te iyileştirme çalışmalarına başlandı. Yapılan 
araştırmalar sonucunda infüzyon pompaları-
nın kullanımına yönelik proje planlandı. Bu-
nun sonucunda da eritrosit transfüzyonunda 
infüzyon pompası kullanımına karar verildi.

Projeye yönelik düzenlemeler

Proje planlaması sürecinde sadece eritrosit 
transfüzyonunda infüzyon pompası kullanı-
mına karar verildi. Çünkü diğer kan ürünleri-
nin transfüzyon süreleri ve akış hızı ile ilgili 
sorun yoktu. Bu doğrultuda dört tane firma ile 
görüşüldü. Bu firmalardan kan transfüzyonu-
na uygun infüzyon pompası ve setleri alındı. 
Alınan örnek setlerin ve infüzyon pompası-
nın kullanımı ve maliyetlerinin değerlendi-
rilmesi sonucunda bir firmanın ürünlerinin 
kullanımına karar verildi. İnfüzyon pompası 
hastalarda kullanmadan önce, son kullanma 
tarihleri geçmiş 10 adet eritrosit süspansiyo-
nu üzerinde değerlendirildi. Eritrosit süspan-
siyonunun transfüzyonu istenilen hızda ve 
sürede gerçekleştirildi. Ayrıca, transfüzyon 
öncesi kan torbasından ve transfüzyon sonra-
sı infüzyon pompası kullanılarak uygulanan 
transfüzyon kanından örnek alınarak hemog-
ram çalışıldı. 10 adet kan ürününde, infüzyon 
pompası öncesi ve sonrası hemoglobin ve 
eritrosit değerleri arasında anlamlı bir fark 
(p>0.05) görülmedi. 

Transfüzyona başlandıktan sonraki ilk 15 
dakika, transfüzyona ilişkin önemli reaksi-

yonlar görüldüğü için, transfüzyonun yavaş 
yapılması gerekir. Bu nedenle transfüzyon 
süresi, transfüzyonun ilk 15 dakikasında ka-
nın veriliş hızını önerilen miktarda 20 damla/
dakika (1ml/dk) gidecek şekilde 60/ml/h ve 
herhangi bir reaksiyon görülmezse transfüz-
yonun yaklaşık üç saatte bitmesini sağlamak 
amacıyla 100 ml/h olarak düzenlendi. Kan ve 
kan ürünlerinde transfüzyon süresi hastanın 
kliniğine göre değişir. Majör kanamalar ve 
resüsitasyon gibi acil durumlarda transfüzyo-
nun daha hızlı, solunum sıkıntısı, sıvı yüklen-
mesi gibi durumlarda da transfüzyonun yavaş 
yapılması gerekir. Hastanın klinik durumuna 
göre düzenlenen planlama süresi hastanın 
doktoru ve hemşiresinin kararına göre deği-
şebileceği eğitimlerde ve kalite dökümanla-
rında belirtildi. Bu düzenlemeler sonucunda 
tüm hastanede kalite iyileştirme projesi ola-
rak kan transfüzyonunda infüzyon pompası 
kullanılmak üzere kalite dökümanları hazır-
landı ve hemşirelere bu konuda transfüzyon 
eğitim hemşiresi tarafından eğitim verildi. 
Ayrıca transfüzyon eğitim hemşiresi, müm-
kün olduğu kadar transfüzyon sırasında hem-
şire ve hastanın yanında bulunarak bu süreci 
takip etti.

Projenin Yapıldığı Yer

Proje uygulaması, İstanbul/Türkiye’de, Joint 
Commission International tarafından ulusla-
rarası akreditasyon belgesi verilmiş özel bir 
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hastanede yapılmıştır. Toplam yatak sayısı 
226 olan hastanede dahiliye, cerrahi, doğum 
ve kadın hastalıkları, çocuk hastalıkları ve 
onkoloji alanlarında hizmet verilmekte olup 
ameliyathane, acil servis, üç yoğun bakım, 
12 adet yataklı birim, 15 adet ayaktan hasta 
birimleri bulunmaktadır. Hastanede 2013 yı-
lında toplam 6183, 2014 yılında ise toplam 
5428 adet kan ürünü transfüzyonu gerçekleş-
tirilmiştir.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Araştırma sadece eritrosit süspansiyonlarının 
transfüzyonda infüzyon pompası kullanılma-
sını içermektedir. Diğer kan ürünlerinin araş-
tırma kapsamına alınmaması araştırmanın sı-
nırlığı içerisinde yer almaktadır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Bu çalışmada eritrosit transfüzyonunda in-
füzyon pompasının etkinliği belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bu nedenle araştırmanın prob-
lemini, eritrosit transfüzyonlarında infüzyon 
pompasının kullanımının etkinliği oluştur-
maktadır. 

BULGULAR

Araştırmanın gerçekleştirildiği hastanede 
Aralık 2013 tarihinden itibaren kan transfüz-
yonu infüzyon pompası ile gerçekleştirilme-
ye başlandı. Haziran-Kasım 2013 tarihleri 
arasındaki 4 aylık sürede, infüzyon pompası 
kullanılmayan transfüzyon vakaları ve Aralık 
2013-Mart 2014 tarihleri arasındaki 4 aylık 
süredeki transfüzyon vakaları geriye dönük 
olarak incelendi. İnfüzyon pompası kullanıla-
rak gerçekleştirilen transfüzyon vakaları üze-
rinde kanın transfüzyon merkezinden çıkış 
saatinden itibaren transfüzyon bitişi arasında-
ki süre, transfüzyon kayıt ve gözlem formları 
incelenerek belirlendi. 

İncelenen olay raporları sonrasında Hazi-
ran-Kasım 2013 tarihleri arasında dört aylık 
formlarda toplam 1045 adet eritrosit transfüz-
yonunu %5.6’sının dört ve üzeri saatte ger-
çekleştirildiği, infüzyon pompası kullanılarak 
transfüzyonun yapıldığı Aralık 2013-Mart 
2014 tarihlerinde ise toplam 1069 adet erit-
rosit transfüzyonun %1.1’inin dört ve üzeri 
saatte gerçekleştirildiği görüldü (Tablo 1). 
İnfüzyon pompası kullanarak uygulanan ve 
dört saati geçen transfüzyonların nedeni in-
celendiğinde, hastanın doktorunun bu yönde 
yazılı direktifi olduğu ve transfüzyonun pedi-
atrik vakalarda gerçekleştiği görüldü. 
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Tablo 1. İnfüzyon Pompası Kullanımı Öncesi ve Sonrası Eritrosit Transfüzyonu Süreleri

İnfüzyon pompası kullanımı öncesi İnfüzyon pompası kullanımı sonrası

Aylar ve transfüz-
yon sayısı

4 saat ve ↓  
süren

4 saat ve ↑ 
süren

Aylar ve transfüz-
yon sayısı

4 saat ve ↓  
süren

4 saat ve ↑ 
süren

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

Ağustos (n:271) 256 94.5 15 5.5 Aralık (n:275) 272 98.9 3 1.1

Eylül (n:247) 234 94.7 13 5.3 Ocak (n:297) 293 98.7 4 1.3

Ekim (n:257) 245 95.3 12 4.7 Şubat (n:213) 211 99.1 2 0.9

Kasım (n:270) 251 93.0 19 7.0 Mart (n:284) 281 98.9 3 1.1

Toplam (n:1045) 986 94.4 59 5.6 Toplam (n:1069) 1057 98.9 12 1.1

İnfüzyon pompası kullanımı, transfüzyon re-
aksiyonları açısından takip edildi (Tablo 2). 
İncelenen sekiz aylık süre içerisinde sekiz 
febril reaksiyon, iki ürtiker, bir solunum sı-
kıntı, iki titreme kaydı bulundu. 

İnfüzyon pompası kullanımı öncesi toplam 
sekiz minör transfüzyon reaksiyonu rapor-
lanmışken, infüzyon pompasının kullanıldığı 
süre içerisinde bu sayı azalarak beşe düştüğü 
görüldü.

Tablo 2. İnfüzyon Pompası Kullanımı Öncesi ve Sonrası Görülen Transfüzyon  
Reaksiyonları

İnfüzyon pompası kullanımı öncesi İnfüzyon pompası kullanımı sonrası

Ağustos Eylül Ekim Kasım Toplam Aralık Ocak Şubat Mart Toplam

Febril 
reaksiyon

1 2 1 2 6 1 1 2

Ürtiker 1 1 1 1

Solunum 
sıkıntısı

1 1

Titreme 1 1 1 1

Total 1 2 2 3 8 3 2 1 1 5
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Ayrıca infüzyon pompası kullanılarak ger-
çekleştirilen eritrosit transfüzyonu hemoliz 
açısından takip edildi. 

Transfüzyon sonrası ve hasta taburcu olunca-
ya kadar yapılan kontrol hemogram testlerin-
de hemoglobin ve eritrosit düzeyleri incelen-
di. İncelenen hemogram testinin hiç birinde 
hemoliz bulgusuna rastlanmadı. İnfüzyon 
pompası kullanılarak gerçekleştirilen  trans-
füzyonların hiçbirinde transfüzyon sırasında 
ve sonrasında hastada hemoliz bulguları sap-
tanmadı.

TARTIŞMA

Kan transfüzyonu birçok sağlık profesyoneli-
ni ilgilendiren karmaşık, çok aşamalı bir sü-
reçtir. Bu çalışma projesinde, eritrosit trans-
füzyonunun istenilen hızda ve sürede güvenli 
bir şekilde yapılması için infüzyon pompa-
sının kullanımı değerlendirilmiştir. Eritrosit 
transfüzyonunda infüzyon pompasının kulla-
nımı transfüzyonun istenen sürede gönderil-
mesini sağlamıştır. 

Kan transfüzyonuna başlandıktan sonraki ilk 
15 dakika transfüzyon ile ilgili reaksiyon gö-
rülme açısından çok önemlidir. Literatürde 
kanın hızlı verilmesine bağlı olarak reaksiyon 
geliştiğini gösteren çalışmalara rastlamak 
mümkündür (Jadhav et al., 2000:333; Hay et 
al., 2006:1491-92). Hastada görülecek reaksi-
yonların şiddeti hastaya verilen kanın miktarı 
ile ilişkili olduğundan dolayı transfüzyonun 

ilk 15 dakikasında kanın veriliş hızı yavaş 
(20damla/dakika) olmalıdır (Ulusal Kan ve 
Kan Ürünleri Rehberi, 2011:305; Ulusal Kan 
ve Kan Bileşenleri Hazırlama, Kullanım ve 
Kalite Güvencesi Rehberi, 2016:257). Robil-
lard ve ark.’nın (2004:113-114) yaptığı çalış-
mada kanın hızlı verilmesine bağlı bir hasta-
nın hayatını kaybettiği belirtilmiştir. Baltacı 
ve ark.’nın (2015:14) hemşireler ile ilgili 
yaptığı çalışmada transfüzyonun ilk 15 da-
kikasında hasta başı izlem yapılma oranının 
%70, transfüzyon reaksiyonlarının gözlem-
lenmesi oranı ise %78 olduğu belirlenmiştir. 
Çalışma projemizde özellikle transfüzyonun 
ilk 15 dakikası kanın 20/damla/dk olmasına 
dikkat edilerek infüzyon pompası ayarlan-
mıştır. Kalite dökümanları da bu yönde ha-
zırlanarak uygulayıcılara transfüzyon eğitim 
hemşiresi tarafından bilgi verilmiştir. Bu ko-
nuda yaşanan sorunların çözümü açısından 
transfüzyon uygulayıcılarına bilgi ve eğitim 
düzenli olarak verilmeli ve takip edilmelidir.  

Kanın akış hızı bir ünite kan en geç dört sa-
atte bitecek şekilde ayarlanmalıdır. Transfüz-
yon süresinin dört saati aşması durumunda 
kanın oda ısısında beklemesine bağlı bakteri 
üremesi ve eritrositlerde hemoliz gelişebi-
lir (Ulusal Kan ve Kan Bileşenleri Hazırla-
ma, Kullanım ve Kalite Güvencesi Rehberi, 
2016:251-252). Şahin (2006:30) tarafından 
yapılan çalışmada; hemşirelerin % 63’ünün 
kanın dört saatte bitmesi gerektiği bilgisine 
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sahip olduğu görülmektedir. Çalışmamızda, 
infüzyon pompası kullanılarak bu süre çok 
kolay ayarlanabilmiş ve takip edilebilmiştir. 
İnfüzyon pompası kullanılarak kanın dört 
saat ve üzerinde uygulanma süresi % 4.5 ora-
nında azaltılmıştır (Tablo 1).

Araştırmamızda infüzyon pompasının kul-
lanımı, transfüzyon reaksiyonları açısından 
takip edilmiştir. İnfüzyon pompası kullanı-
mı önce toplam sekiz adet minör tranfüzyon 
reaksiyonu raporlanırken, infüzyon pompası 
sonrasında görülen minör reaksiyonların sa-
yısı beşe inmiştir. Transfüzyon sırasında gö-
rülen reaksiyonlar farklı parametrelere bağlı 
olarak gelişmektedir. Araştırmamızdaki reak-
siyon sayısındaki düşüşün infüzyon pompası 
kullanımına bağlı olarak gerçekleşip gerçek-
leşmediği kesin olmamakla birlikte, trans-
füzyon reaksiyonlarındaki azalışın açıklana-
bilirliğin yüzdesi daha ileri çalışmalarla be-
lirlenebilir.Çalışma projemizde bir firmanın 
infüzyon pompası kullanılmıştır. Literatürde 
farklı infüzyon pompalarının kullanılmasına 
yönelik çalışmalara rastlanmaktadır (Kim et 
al., 2004:295; Parfitt et al., 2007:295-296; 
Watanabe et al., 2007:353; Krikke et al., 
2011:1836). Bizim çalışmamızı destekler ni-
telikte infüzyon pompası kullanılarak gön-
derilen kırmızı kan transfüzyonu sonrasında 
hastanın kontrol hemogramında herhangi bir 
hemoliz bulgusuna görülmeyen çalışmalar 
yer alırken (Watanabe et al., 2007:355; Krik-

ke et al., 2011:1838), hemoliz bulgusuna sap-
tayan çalışmalara da rastlanmaktadır (Kim 
et al., 2004:296; Parfitt et al., 2007:292-3). 

Bundan sonra infüzyon pompası kullanılarak 
yapılacak çalışmalar bu açıdan takip edilme-
lidir.

SONUÇ 

Bu çalışmada, kan transfüzyonu sürecinin 
iyileştirilmesi amacıyla eritrosit transfüzyo-
nunda infüzyon pompası kullanımı projesi 
gerçekleştirilmiştir. Transfüzyonun ilk 15 da-
kikada yavaş yapılması ve dört saatte bitme-
sini sağlama açısından iyileşme sağlanmıştır. 
Ayrıca kanın hızlı gönderilmesine bağlı re-
aksiyonları azaltma, transfüzyonun istenilen 
hızda ve sürede gönderilerek güvenli kan 
transfüzyonu sağlaması açısından transfüz-
yonda infüzyon pompasının kullanımının 
uygun olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma 
dört aylık süreyi içeren kesitsel bir çalışma 
olduğundan sınırlı sayıda transfüzyon reak-
siyonu saptanmıştır. Daha uzun süre trans-
füzyon reaksiyonlarının takibini içeren çalış-
maların gerçekleştirilmesi kalite iyileştirme 
açısından önemlidir.
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- Transfüzyon hızı ve süresi açısından erit-
rosit süspansiyonlarında infüzyon pom-
pasının kullanılması,

- Hastada oluşabilecek transfüzyon reaksi-
yonlarının azaltılması için infüzyon pom-
pasının kullanılması,

- Diğer kan ürünlerinin transfüzyonlarında 
da infüzyon pompasının kullanılmasının 
uygunluğunun değerlendirilmesi önerilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: The use of blood and blood products aims to save lives and to 
improve the clinical condition of patients in many cases and it is of substantial importance as 
a treatment originating from human beings with no alternatives in spite of comprehensive re-
search made in this field (Armstrong, 2008;216; Atamer, 2009:141). It is a legal obligation for 
all the healthcare providers to transfuse any blood and blood products to the patient complying 
with the essential guidelines of blood transfusion (National Blood and Blood Products Guide, 
2011:54-78). It is also expected from nurses to take responsibility for the transfusion of blood 
and blood products in accordance with national and international standards, in a safe manner 
(Hainsworth, 2004:31; Gray et al., 2007:37; Cavusoglu vd., 2015:50). Therefore, healthcare 
providers need to make sure the right patient receives the right blood type in the right period of 
time during the transfusion process (Oldham et al., 2009:312; Watson and Hearnshaw, 2010:48). 
The period necessary for transfusion of blood and blood products depends on the type of the 
healthcare facility the patient is treated in. The commonly recommended transfusion period is 
one to three hours, and it should not exceed four hours (National Blood and Blood Products 
Guide, 2011:305; National Blood and Blood Component Preparation, Use and Quality Assu-
rance Guide, 2016:257). The first 15 minutes after the initiation of the transfusion process is 
of significant importance as transfusion-related reactions are observable in this period (Gray et 
al., 2007:37). The transfusion rate must be slow for the first 15 minutes of the process (20 drops 
per minute). In case of no reactions in this period of time, the flow rate of the blood must be set 
to at least one unit in four hours. In the case the transfusion process take more than four hours, 
bacterial formation can be expected under room temperatures and hemolysis might be obser-
ved in erythrocytes due to extended transfusion time (Ar, vd., 2005:54-58; National Blood and 
Blood Products Guide, 2011:305; National Blood and Blood Component Preparation, Use and 
Quality Assurance Guide, 2016:257). Conventional methods such as irregular pressure applied 
to blood bag, manually squeezing the blood bag and the use of a pressure bag are commonly 
used in cases where the transfusion period exceeds the standard duration due to circulation 
problems in vascular access or the consistency of the blood and when it is an emergency whe-
re transfusion is urgently needed (Kim et al., 2004:295-296). As pressure is involved in such 
transfusion application methods, it may lead to increased hemolysis and reactions may occur 
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in patients due to substandard transfusion rate and temperature which is considered an unsafe 
transfusion (Kim et al., 2004:295-296; Gray et al., 2007:35-37). Infusion pumps are commonly 
used to allow for blood transfusion at a required rate and in a desired period of time. The use of 
infusion pumps will make it possible for an acceptable, controlled and safe transfusion (Kim et 
al., 2004:296). This study involves a quality improvement project which aims at the use of in-
fusion pumps. Aim: This quality improvement project aims to allow for controlled application 
of the red blood product with a desired rate and within a desired period of time. In the light of 
the reported events regarding the transfusion applications, and in collaboration with sustainable 
quality improvement department, corrective and preventive actions were defined.  Method: 
In this study conducted as a quality improvement project, the effectiveness of using infusion 
pump was investigated in a total of 1069 transfusion of erythrocyte suspensions cross-sectional 
prospectively for a four-month period. Event reports of transfusion were assessed before the 
project was commenced. Records and follow-up forms used in transfusion were investigated 
for the time elapsed between the retrieval of the blood from transfusion center and the initiation 
of the transfusion, the duration of transfusion and the reactions which occored. Records for the 
red blood which is not fully consumed in four hours after it was retreived from the transfusion 
center were kept. In this context, quality improvement efforts were initiated in order to allow 
for blood products transfusion in desired period of time, to provide safe transfusion practices, 
and especially to reduce issues related with red blood transfusion. As a result of the research, a 
project aimed at the use of infusion pumps was planned. The results led to the decision in favor 
of the use of infusion pumps for red blood transfusion. Finding: Following the assessment of 
event reports, red blood transfusion durations recorded between June and November, 2013 were 
evaluated. The periods between the retrieval of the blood product from the transfusion center 
and the time transfusion concluded were inspected retrospectively using records and obser-
vation forms. For the period of four months evaluated, it was found that 59 units of red blood 
were transfused in four and more hours. Between December, 2013 and March, 2014 in which 
infusion pumps were used, a total number of 1,069 red blood transfusions were performed in 
the hospital. 12 transfusions were reported to take four and more hours in the four months of 
period in which infusion pumps were used for red blood transfusion. In addition, transfusion 
was performed at the desired rate and time, no hemolysis was found in any of the transfusions 
performed using the infusion pump, and the number of transfusion reactions was reduced. Re-
sult and Conclusion: This study involved a project aimed at the use of infusion pumps in red 
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blood transfusion in order to improve the blood transfusion duration. It was possible to improve 
the process with the principle of slow blood flow for the first 15 minutes of transfusion and the 
fact that transfusion should be completed in four hours. Nevertheless, it is believed that the use 
of infusion pump will be suitable in terms of safe blood transfusion at a desired rate and in a 
required period of time with reduced number of cases of reactions to fast blood transfusion rate.
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KIRKLARELİ İL MERKEZİNDE YAŞLILARDA DÜŞME PREVALANSI 
VE RİSK FAKTÖRLERİ (1)

FALLING PREVALENCE AND RISK FACTORS OF OLDER PEOPLE IN 
CENTRAL KIRKLARELI PROVINCE
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Öz: Amaç: Bu araştırma Marmara Bölgesi’ne bağlı 
Kırklareli il merkezinde yaşayan 65 yaş ve üzeri yaşlı 
bireylerde düşme prevalansı ve düşme ile ilişkili risk 
faktörlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. 
Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı-retrospektif tipte bir 
araştırmadır. Örneklem sayısı 65 yaş ve üzeri 718 kişi 
olarak hesaplandı. Bulgular: Yaşlı bireylerin yaş orta-
laması 73,28±6,46 bulundu. Örneklemin %35,6’sı tara-
fından 65 ve yaş sonrası düşme öyküsü bildirildi. Yaşlı 
bireylerin %19,8’i son bir yılda düşme öyküsü bildir-
di. Araştırma örnekleminde ortalama düşme sayısı 
2,47±2,40 bulundu. Lojistik regresyon analizi sonuçla-
rına göre 65 yaş ve üzeri yaşlı bireylerde cinsiyet, eği-
tim düzeyi, osteoporoz ve yürüme için yardımcı cihaz 
kullanma durumu değişkenleri düşme ile ilişkili faktör-
ler olarak bulundu. Sonuç: Araştırma sonuçları yaşlı 
bireylerin düşme prevalansı ve düşme ile ilişkili risk 
faktörlerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Düşme 
riski açısından 65 yaş ve üzeri yaşlılar düzenli olarak 
değerlendirilmelidir. Ev içi ve ev dışı tüm ortamlarda 
düşmelerin önlenmesi için bireysel ve toplumsal dü-
zeyde önlemlerin alınması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı Bireyler, Düşme Prevalansı, 
Düşme, Risk Faktörleri

Abstract: Aim: The aim of the study was to determine 
fall prevalence and risk factors associated with fall-
ing of older people living in central Kırklareli prov-
ince of Marmara region in Turkey. Method: This is a 
descriptive-retrospective research. The study sample 
comprised of 718 people aged 65 or older. Results: 
Mean age of elderly was 73.28±6.46. More than one 
third of sample (35.6%, n=289) reported a falling his-
tory after the age of 65 or over. Nearly twenty percent 
of elderly (19.8%) reported to fall during the previous 
year. Average number of falling of study sample was 
2.47±2.40. Logistic regression analysis results revealed 
that variables such as gender, education level, osteopo-
rosis and using a walking device were associated with 
falling in elderly at the age of 65 or over. Conclusion: 
Research results showed that the prevalence of falls in 
Turkish older people was found high and there were 
many risk factors associated with high falling rates in 
elderly. Elderly should be assessed regularly in terms of 
falling risks. In order to prevent indoors and outdoors 
falls, it is crucial to develop personal- and community-
level prevention strategies. 

Key Words: Older People, Falling Prevalence, Falling, 
Risk Factors
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GİRİŞ

Yaşlanma morfolojik, fizyolojik ve patolojik 
değişikliklerin olumsuz yönde ilerlediği, ge-
riye dönüşü olmayan, fiziksel, fonksiyonel, 
mental ve psikososyal işlevlerde azalma-
ya neden olan evrensel ve doğal bir süreçtir 
(T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu, 2015:17). Dünya Sağlık Örgütü’nün 
(DSÖ) 2014 yılı raporuna göre 2050 yılına 
gelindiğinde dünyada yaklaşık 2 milyar insa-
nın 60 yaş ve üzerinde olacağı, 400 milyon in-
sanın 80 yaş ve üzeri olacağı tahmin edilmek-
tedir (World Health Organization, 2014:1).

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 veri-
lerine göre yaşlı (65 ve daha yukarı yaş) nüfus 
oranı 2014 yılında %8 iken nüfus projeksiyon-
larına göre 2023 yılında %10,2, 2050 yılında 
%20,8, 2075 yılında %27,7’ye yükseleceği 
tahmin edilmektedir. Yaşlı nüfusumuzun bü-
yüklüğü Avrupa ülkelerinin toplam nüfusu ile 
karşılaştırıldığında, ülkemiz yaşlı nüfusunun 
birçok Avrupa ülke nüfuslarından daha fazla 
olduğu görülmektedir (TÜİK, 2015:1-8). 

Yaşlılıkla birlikte meydana gelen fizyolojik, 
psikolojik, sosyal değişiklikler sonucunda 
yaşlılar gençlere göre daha yüksek oranda 
sorun ve risklerle karşılaşmaktadır. Bu sorun-
lar içerisinde yaşlılarda düşmeler en önem-
lilerinden biridir. Yaşlılarda düşmeler, tıbbi 
ve ekonomik sonuçlar doğurması bakımın-
dan toplumun önemli bir sağlık problemidir 

(Uymaz ve Nahcivan, 2013:23; World Health 
Organization, 2007:1-2). Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) Hastalıkları Kontrol ve Ön-
leme Merkezi’nin 2015 verilerine göre her yıl 
65 yaş ve üstü üç kişiden biri düşmektedir. 
DSÖ’nün (2015) yılında yayımladığı bir ra-
pora göre toplumda yaşayan 65 yaş ve üzeri 
yaşlıların %30’u ve 85 yaş ve üzeri yaşlıların 
%50’si düşmektedir. Düşme ile ilişkili önemli 
yaralanmaların 65 yaş ve üzeri yaşlıların %4 
ile %15’inde, yaralanmalara bağlı ölümlerin 
ise %23 ile %40’ında görüldüğü bildirilmiş-
tir (World Health Organization, 2015:64). Bir 
kez düşme deneyimi yaşayan yaşlı bireylerin 
tekrar düşme olasılığı artmaktadır. Düşmeler 
ayrıca yaşlılarda engelliliğe, hastanede yatı-
şa, bağımsızlığın kaybına ve yaşam kalitesi-
nin olumsuz yönde etkilenmesine neden olur 
(CDC, 2015:2). 

Yaşlılık döneminde sık görülen düşmelerin 
üçte ikisi önlenebilmektedir. Ayrıca düşme-
lerin bireysel, toplumsal, ekonomik olarak 
olumsuz etkileri görülmektedir. Bu nedenle 
yaşlılık döneminde düşmenin ve düşmele-
re bağlı yaralanmaların önlenmesinin önemi 
büyüktür. Hemşireler yaşlı bireylerin düşme 
riskini belirleme, koruyucu önlemler alma ve 
düşme riski olan bireylerde tekrarlayan düş-
meleri önlemeye yönelik bireye özel eğitim-
ler ve çevresel değişiklikler yönünde girişim-
lerde bulunmalıdır. 
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KAPSAM

Doğal bir süreç içinde olsa bile yaşla mey-
dana gelen değişiklikler sonucunda kişi genç 
yaş grubundan daha farklı ve daha yüksek 
oranda sorunlar ve risklerle karşı karşıyadır 
(Aktaş, 2012:11). Bunlar içinde en önemlile-
rinden biri, aynı zamanda bu yaş grubu için 
yüksek mortalite ve morbidite nedeni olan 
düşmelerdir (Uymaz ve Nahcivan, 2013:23; 
Aktaş, 2012:11).

Araştırma kapsamında yer alan Kırklareli İl 
Merkezinde 65 yaş ve üzeri yaşlılarda düşme 
prevalansının ve risk faktörlerinin belirlen-
mesi düşmelere karşı alınacak önlemler açı-
sından önemlidir. Yaşlıların en sık yaşadıkları 
önlenebilir sorunlarından biri olarak bilinen 
düşmelerin önlenmesi ile düşme ile ilişki-
li ortaya çıkan fiziksel, sosyal, psikolojik 
ve ekonomik sorunlar ortadan kaldırılabile-
cektir. Böylece yaşlılarda düşmelerle ilişkili 
mortalite ve morbidite oranları da azalacaktır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Bu çalışmada;

 65 yaş ve üzeri yaşlı bireylerde 65 yaş 
sonrası ve son bir yıl içerisindeki düşme 
prevalansı nedir? 

 65 yaş ve üzeri yaşlı bireylerde düşme 
öyküsü ile ilişkili bireysel özellikler ne-
lerdir?

65 yaş ve üzeri yaşlı bireylerde düşme öykü-
sü ile ilişkili çevresel özellikler nelerdir? so-
ruları araştırma problemini oluşturmuştur.

AMAÇ

Bu araştırma Kırklareli il merkezinde (Mar-
mara Bölgesi’nde, Türkiye) yaşayan 65 yaş 
ve üzeri yaşlı bireylerde düşme prevalansı ve 
düşme ile ilişkili risk faktörlerinin belirlen-
mesi amacıyla gerçekleştirildi. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışma tanımlayıcı-retrospektif tipte bir 
araştırmadır. 

Araştırma Kırklareli ili merkezinde bulunan 
toplam altı aile sağlığı merkezinin tümünde 
gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini aile 
sağlığı merkezlerinde takip edilen 9815 yaşlı 
oluşturdu.

Araştırmanın örneklemini Kırklareli ili mer-
kezinde bulunan aile sağlığı merkezlerinde 
takip edilen, Mart 2015-Haziran 2015 tarihle-
ri arasında aile sağlığı merkezlerine başvuran 
ve çalışmaya alınma kriterlerini karşılayan 
tüm yaşlı bireyler (n=812) oluşturdu. Araştır-
ma örneklemine dahil edilme kriterleri; Kırk-
lareli ili Merkez Nüfusuna kayıtlı olmak,  65 
yaş ve üzeri yaşta olmak ve araştırmaya katıl-
maya gönüllü olmak olarak belirlendi.



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 11 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Season Issue: 11 Year: 2017

ID:278 K:470
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

50

Örneklem büyüklüğü evren büyüklüğü dik-
kate alınarak aşağıda belirtilen formülle he-
saplandı. 

n =
Nt2.p.q

(N-1) d2+t2.p.q

Formül doğrultusunda örneklem sayısı 718 
olarak belirlendi. Toplam 1002 yaşlı bireye 
ulaşıldı. Bu kişilerden 38’i çalışmaya dahil 
edilme kriterlerine uygun olmadığı ve 158 
kişi de çalışmaya katılmak istemediği için 
toplam 190 kişi örnekleme dahil edilmedi. 

Etik Yaklaşım

Çalışmaya başlamadan önce ilk olarak İstan-
bul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ensti-
tüsü Etik Kurulu’ndan onay (04.11.2014/25-
171) alındı. Çalışmanın Halk Sağlığı İl 
Müdürlüğü’ne bağlı Kırklareli İli Merkez 
Nüfusu içerisinde yer alan Aile Sağlığı Mer-
kezlerinde gerçekleştirilebilmesi için T.C. 
Sağlık Bakanlığı’ndan onay alındı. 

Çalışmanın aile sağlığı merkezlerinde yapı-
labilmesi için ilgili aile sağlığı merkezinde 
görev yapan aile hekimleri ve aile sağlığı ele-
manlarına araştırmanın amacı ile ilgili bilgi 
verildi ve yazılı bilgilendirilmiş olur formu 
imzalatıldı. Örnekleme dahil edilme kriterle-
rini karşılayan tüm bireylere görüşme öncesi 
çalışmanın amacı açıklandı. Elde edilen veri-
lerin gizli kalacağı ve kimse ile paylaşılma-

yacağı konusunda güvence verilerek sözel ve 
yazılı bilgilendirilmiş olurları alındı.

Veri Toplama

Veriler, görüşme yöntemiyle 16 Mart 2015 
ile 16 Haziran 2015 tarihleri arasında hafta 
içi her gün mesai saatleri içerisinde aşağıda 
belirtilen veri toplama aracı kullanılarak elde 
edildi. Görüşmeler yüz yüze görüşme tekniği 
ile gerçekleştirildi. Görüşme süresi yaklaşık 
olarak 15 dakika sürdü.

Veri Toplama Araçları

Yaşlı Birey Bilgi Formu: Yaşlı Birey Bilgi 
Formu kişisel özelliklere ilişkin yaş, cinsiyet, 
eğitim durumu, medeni durum, gelir düzeyi 
algısı ve kronik hastalık öyküsü belirlemeye 
yönelik sorular içermektedir. 

Yaşlılarda Düşme Prevalansı ve Risk Fak-
törlerini Belirlemeye İlişkin Bilgi Formu: 
Bu bölüm düşme öyküsü, düşme ile ilişkili 
olabilecek bireysel ve çevresel risk faktörle-
rini belirlemeye yönelik sorular içermektedir. 
Düşme öyküsü ile ilgili özelliklerin belirlen-
mesine yönelik son düşme öyküsü, 65 yaş 
ve sonrası dönemde ve son bir yıl içindeki 
düşme sayısı, düşmenin gerçekleştiği yer ve 
düşme ile ilişkili yaralanma öyküsü sorgu-
landı. Yaşlı bireyde kronik hastalık öyküsü, 
kullanılan ilaç sayısı ve destek gereksinimleri 
sorgulandı. 
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İstatistiksel Analiz

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin 
analizi için T.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik 
ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı’nda SPSS 
20.0 (Statistical Package for Social Sciences) 
(Lisans No: 10240642) paket programı kul-
lanıldı. Verilerin çözümlenmesinde frekans, 
aritmetik ortalama, standart sapma, mini-
mum, maksimum ve yüzde gibi betimsel is-
tatistiklerden faydalanıldı. 

Niceliksel verilerin normal dağılıma uygun-
luğu tek örneklem Kolmogorov Smirnov test 
ile incelendi. Normal dağılıma uyan değiş-
kenlerden yaş ve antropometrik ölçüm ortala-
malarının karşılaştırılması amacıyla Student 
t testi kullanıldı. Kategorik verilerin karşı-
laştırılması amacıyla Pearson Ki-Kare ya da 
Fisher Ki-Kare testleri kullanıldı. Birden çok 
değişkenler arasındaki ilişkinin ölçülmesinde 
Çoklu Lojistik Regresyon analizi kullanıldı. 
İstatistiksel anlamlılık p<0.05 olarak kabul 
edildi.

Araştırmanın Sınırlılıkları 

 Araştırma bulguları sadece belirtilen ta-
rihlerde Kırklareli il merkezi nüfusuna 
kayıtlı ve aile sağlığı merkezine başvuran 
yaşlılara genellenebilir. 

 Bilişsel yönden iletişim kurulamayan 
yaşlıların çalışmaya dahil edilmemesi,

 Örneklemin çoğunlukla genç yaşlı sınıf-
lamasında olması,

 Ev dışına çıkamayacak durumda olan 
yaşlı bireylere ulaşılamaması,

 Örneklemin olası düşmeleri önlemeye 
yönelik aldıkları önlemlerin yaşlı birey-
lerin kendi bildirimleriyle (self-report) 
elde edilmesi,

araştırmanın kısıtları arasında yer almaktadır.

BULGULAR

1. Kişisel özelliklerine ilişkin bulgular

Örneklemi oluşturan yaşlı bireylerin yaş or-
talaması 73.28±6.46 olup, %52’si (n=422) 
kadındır. Yaşlı bireylerin %86.3’ünde kronik 
hastalık bulunmakta,  %77.6’sı günlük yaşam 
aktivitelerini daha bağımsız sürdürebilmek 
için yardımcı araçlar kullanmakta, %10.8’i 
yürürken yardım almaktadır (Tablo 1). 

2. Düşme Prevalansına İlişkin Bulgular

65 yaş ve sonrası düşme öyküsü

Yaşlı bireylerin %35.6’sı (n=289) 65 ve yaş 
sonrası dönemde düşme öyküsü bildirdi. Yaş-
lı bireylerin %42.9’u bir kez, %29.4’ü iki kez, 
%10.7’si üç kez düştüğünü rapor etti. Yaş-
lı bireylerin %36’sı ev ortamında, %41.5’i 
ev dışında düştüğünü, %22.5’i hem evde ve 
hem de ev dışında düştüğünü bildirdi. Düş-
me öyküsü bildiren yaşlılarda düşme sonucu 
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%27.7’si en az bir kez hafif yaralandığını, 
%22.1’i ciddi şekilde yaralandığını bildirdi. 

Yaşlı bireylerin %82.6’sı ev ortamında olası 
düşmeyi önlemeye yönelik önlemler alındı-
ğını, %17.4’ü ev ortamında olası düşmeyi 
önlemeye yönelik önlemler alınmadığını bil-
dirdi. Yaşlıların %62.1’i ev içinde kaymayan 
ve ayağa uygun terlik giydiğini, %58.7’si ev 
ortamında yeterli aydınlatmanın sağlandı-
ğını, %52.3’ü denge kaybına yol açabilecek 
hareketlerde ve aktivitelerde bulunmadığını, 
%51.8’i merdiven kenarlarında trabzanların 
olduğunu bildirdi.

Son bir yıl içinde düşme öyküsü

Yaşlı bireylerin %19.8’i (n=161) son bir yıl 
içinde düşme öyküsü bildirdi. Yaşlı bireylerin 
%37.4’ü son bir yılda bir kez, %13.1’i iki kez, 
%2.8’i üç kez düştüğünü bildirdi. Son bir yıl-

da düşme öyküsü bildiren bireylerin %49’u 
ev ortamında, %50.8’i ev dışında düştüğünü 
bildirildi. Son bir yılda düştüğünü bildiren 
yaşlı bireylerin %30.5’i hafif yaralanma ve 
%10’u ciddi yaralanma yaşadığını bildirdi. 
Yaşlı bireylerin %32.3’ü düşme korkusu ya-
şadığını, %21.4’ü düşme korkusu ile ilişkili 
olarak ev dışına daha seyrek çıktığını bildirdi. 

3. Düşme öyküsü ile ilişkili kişisel özellik-
ler

65 yaş ve sonrası düşme öyküsü ile ilişkili 
kişisel özellikler

65 yaş ve sonrası dönemde düştüğünü bil-
diren yaşlıların yaş ortalamaları 65 yaş ve 
sonrası dönemde düşme öyküsü bildirmeyen 
yaşlılara göre daha yüksek bulundu (t=4.497; 
p=0.000) (Tablo 1). 

Tablo 1. Yaşlı Bireylerin Kişisel Özellikleri (N=812)

n %

Yaş                                                                                       73.28±6.46 (dağılım: 65-94)

Yaş grupları sınıflaması

“Genç yaşlı” (65-74 yaş) 474 58.3

“Orta yaşlı” (75-84 yaş) 296 36.5

“İleri yaşlı” (85 yaş ve üstü) 42 5.2

Cinsiyet

Kadın 422 52.0

Erkek 390 48.0
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Medeni durum

Evli 533 65.6

Evli değil 279 34.4

Eğitim düzeyi

Okuryazar değil 90 11.1

Okuryazar 112 13.8

İlköğretim 477 58.7

Ortaöğretim 77 9.5

Yükseköğretim 56 6.9

Kronik hastalık varlığı

Var 701 86.3

Yok 111 13.7

Günlük yaşam aktivitelerini bağımsız gerçekleştirme durumu

Evet 724 89.2

Hayır 88 10.8

Yürürken yardım alma durumu

Evet 88 10.8

Hayır 724 89.2

Yardımcı araç kullanımı

Evet (örn; gözlük, baston, işitme cihazı vb.) 630 77.6

Hayır 182 22.4

Yaş artışıyla paralel olarak düşme oranlarının 
arttığı saptandı (χ2=15.513; p=0.000).

Düşme öyküsü bildiren ve bildirmeyen yaş-
lılar arasında cinsiyet, medeni durum ve 
eğitim düzeyine göre istatistiksel olarak an-
lamlı düzeyde fark saptandı (p<0.05). Kadın 
yaşlıların erkeklere göre daha sık düştükleri 

bulundu. Evli bireylerde düşme oranı sıklığı 
evli olmayanlara göre daha düşük bulundu. 
Eğitim düzeyi artışıyla paralel olarak düşme 
oranlarının azaldığı belirlendi (Tablo 2).

Kronik hastalığı olan bireylerde düşme oran-
ları kronik hastalığı olmayanlara göre daha 
yüksek oranda bulundu. Kronik hastalık sa-
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yısının artışıyla paralel olarak düşme oran-
larının arttığı belirlendi (p<0.05) (Tablo 2). 
Hipertansiyon tedavisi gören, kalp-damar 
hastalıkları öyküsü olan, osteoporoz ve inme 
tanısı alan yaşlı bireylerde düşme oranı hi-
pertansiyon tedavisi görmeyenlere göre daha 
yüksek bulundu (Tablo 2).

Günlük aktivitelerini bağımsız olarak gerçek-
leştiremeyen yaşlılarda düşme oranları gün-
lük aktivitelerini bağımsız olarak gerçekleşti-
rebilen yaşlılara göre daha yüksek belirlendi. 
Yürürken yardım almak durumunda olduğu-
nu bildiren yaşlılarda düşme oranları yürür-
ken yardım almayanlara göre daha yüksek 
bulundu. Yardımcı araç kullanmak durumun-
da olduğunu bildiren yaşlılarda düşme oranı 
yardımcı araç kullanmadığını bildirenlere 
göre daha yüksek belirlendi (p<0.05) (Tablo 
2).

Evde yalnız yaşama durumu, yaşadığı ev tipi, 
alkol ve sigara kullanma alışkanlıklarına göre 

65 yaş ve sonrası düşme öyküsü bildiren ve 
bildirmeyen yaşlılar arasında anlamlı fark 
saptanmadı (p>0.05) (Tablo 2).

Hekim önerisi dışında ilaç kullandığını bildi-
ren yaşlılarda düşme oranları hekim önerisi 
dışında ilaç kullanmayan yaşlılara göre daha 
yüksek bulundu. İlaçları doğru doz ve saatin-
de almayı unutan yaşlılarda düşme oranları 
unutmayan yaşlılara göre daha yüksek bulun-
du (Tablo 2).

Kullanılan ilaç sayısına göre 65 yaş ve sonra-
sı düşme öyküsü bildiren ve bildirmeyen yaş-
lılar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulundu (p<0.05). 

Günlük kullanılan ilaç sayısının artışıyla pa-
ralel olarak düşme oranlarının arttığı dikkat 
çekmektedir. Antihipertansif ilaçlar kulla-
nan yaşlı bireylerde 65 yaş ve sonrası düşme 
oranı antihipertansif ilaçlar kullanmayanlara 
göre daha yüksek bulundu (Tablo 2).



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 11 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Season Issue: 11 Year: 2017

ID:278 K:470
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

55

Tablo 2. Kişisel Özelliklerine Göre Yaşlı Bireylerde Düşme Öyküsü (N=812)

65 Yaş ve Sonrası Düşme 
Öyküsü

Evet Hayır

n % n % İ st a t i st i k s e l 
test** p

Cinsiyet

Kadın 191 45.4 231 54.6

χ2=35.837 0.000*Erkek 98 25.1 292 74.9

Toplam 289 35.6 523 64.4

Medeni durum

Evli 170 32.0 363 68.0

χ2=11.943 0.008*Evli değil 119 42.7 160 57.3

Toplam 289 35.6 523 64.4

Eğitim düzeyi

Okuryazar değil 48 52.3 43 47.8

χ2=49.080 0.000*

Okuryazar 63 57.0 48 47.9

İlköğretim 147 30.9 330 69.1

Ortaöğretim 22 28.6 55 71.4

Yükseköğretim 9 16.1 47 83.9

Toplam 289 35.6 523 64.4

Kronik hastalık durumu

Var 262 37.6 439 62.4

χ2=7.120 0.008*Yok 27 24.2 84 75.8

Toplam 289 35.6 523 64.3

Kronik hastalık sayısı
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Yok 27 24.3 84 75.7

χ2=17.586 0.004*

1 90 31.3 198 68.8

2 89 39.0 141 61.0

3 54 45.4 65 54.6

4 23 43.4 30 56.6

5 ve üstü 6 54.5 5 45.5

Toplam 289 35.6 523 64.4

Hipertansiyon

Var 223 38 364 62

χ2=5.317 0.021*Yok 66 29,3 159 70,7

Toplam 289 35,6 523 64,4

Kalp-Damar hastalıkları

Var 85 42,9 113 57,1

χ2=6,151 0.013*Yok 204 33.2 410 66.8

Toplam 289 35.6 523 64.4

Osteoporoz

Var 36 57.1 27 42.9

χ2=13.839 0.000*Yok 253 33.8 496 66.2

Toplam 289 35.6 523 64.4

İnme

Var 6 100 0 0
Fisher’s Exact 
Test 0.002*Yok 283 35.1 523 64.9

Toplam 289 35.6 523 64.4

Günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak 
gerçekleştirme durumu

Evet 231 31.9 494 68.1

χ2=41.048 0.000*Hayır 58 66.7 29 33.3

Toplam 289 35.6 523 64.4

Yürürken yardım alma durumu



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 11 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Season Issue: 11 Year: 2017

ID:278 K:470
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

57

Evet (örn; destek alarak yürüme) 58 66.7 29 33.3

χ2=42.596 0.000*Hayır 231 31.9 494 68.1

Toplam 289 35.6 523 64.4

Yardımcı araç kullanma durumu

Evet (örn; gözlük, baston) 239 37.9 391 62.1

χ2=6.745 0.009*Hayır 50 27.5 132 72.5

Toplam 289 35.6 523 64.4

Hekim önerisi dışında ilaç kullanımı

Kullanıyor 48 44 61 56

χ2=3.917 0.048Kullanmıyor 241 34.3 462 65.7

Toplam 289 35.6 523 64.4

Doğru doz ve zamanında ilaç kullanımı

Unutanlar 133 43.5 173 56.5

χ2=8.963 0.003*Unutmayanlar 125 32.4 261 67.6

Toplam 258 37.3 523 64.4

Günlük ilaç sayısı

İlaç kullanmıyor 31 25.8 89 74.2

χ2=18.522 0.002*

1 ilaç 41 26.8 112 73.2

2 ilaç 60 32.2 97 61.8

3 ilaç 42 35.3 77 64.7

4 ilaç 33 41.3 47 58.8

5 ilaç ve üstü 82 44.8 101 55.2

Toplam 289 35.6 523 64.4

Antihipertansif ilaçlar

Evet 222 38.1 360 61.9

χ2=5.843 0.016*Hayır 67 29.1 163 70.9

Toplam 289 35.6 523 64.4

Evde olası düşmeyi önlemeye yönelik önlemler 
alma durumu
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Evet, alıyor 249 37.1 422 62.9

χ2=3.883 0.049*Hayır, almıyor 40 28.4 101 71.6

Toplam 289 35.6 523 64.4

**Pearson Ki-kare    *p˂0.05

Yaşlılarda cinsiyet, eğitim düzeyi, osteoporoz 
ve yürüme cihazı kullanımı düşmeyi etkile-
yen faktörler olarak bulundu. Kadınlarda er-
keklere göre daha fazla düşme riski saptandı. 
Yükseköğretim mezunlarına göre okuryazar 

olmayanlarda daha fazla düşme riski saptan-
dı. Osteoporoz tanısı alan yaşlı bireylerde 
düşme oranı osteoporoz tanısı almayan yaşlı 
bireylere göre daha yüksek bulundu. Yürüme 
cihazı kullanan yaşlı bireylerde kullanma-
yanlara göre daha fazla düşme riski bulundu 
(Tablo 3).

Tablo 3. Yaşlılarda Düşme İle İlişkili Çok Değişkenli Lojistik Regresyon  
Analizi Sonuçları

65 Yaş ve Sonrası Düşme Öyküsü

Odds Oranı %95 Cl p

Risk faktörleri

Cinsiyet

Kadın 1.00 -

Erkek 0.53 0.32-0.89 0.016

Eğitim düzeyi

Okuryazar değil 1.00 -

Okuryazar 1.09 0.50-2.37 0.820

İlköğretim mezunları 0.60 0.31-1.14 0.122

Ortaöğretim mezunları 0.73 0.31-1.73 0.486

Yükseköğretim mezunları 0.29 0.10-0.82 0.021

Osteoporoz 

Yok 1.00 -

Var 2.14 4.07-4.25 0.029
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Yürüme yardımcısı kullanımı

Hayır 1.00 -

Evet 1.80 1.02-3.19 0.042

Son Bir Yıl İçinde Düşme Öyküsü

Risk faktörleri Odds Oranı %95 Cl p

Cinsiyet

Kadın 1.00 -

Erkek 0.50 0.28-0.91 0.024

İnme

Hayır 1.00 -

Evet 12.03 1.55-93.22 0.017

Yürüme yardımcısı kullanımı

Hayır 1.00 -

Evet 1.63 0.85-3.13 0.136

*Odds oranı hesaplamalarında lojistik reg-
resyon kullanılmıştır. 

CI: Confidence Interval (Güven Aralığı-GA)            
OR: Tahmini Rölatif Risk (Odds Ratio-OR) 

Hiç düşmediğini bildiren yaşlılarda olası düş-
meye yönelik önlemler alma oranı düşme öy-
küsü bildirenlere göre daha yüksek bulundu. 
Düşme öyküsü bildiren yaşlılarda olası düş-
meye yönelik önlem alma oranı daha yüksek 
bulundu (Tablo 2 ve Tablo 4).
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Tablo 4. Kişisel Özelliklerine Göre Son Bir Yılda Düşme Öyküsü (N=812)

Son Bir Yılda Düşme Öyküsü

Evet Hayır

n % n % İstatistiksel 
test** p

Cinsiyet

Kadın 116 27.5 306 72.5

χ2=32.436 0.000*Erkek 45 11.5 345 88.5

Toplam 161 19.8 651 80.2

Eğitim düzeyi

Okuryazar değil 24 26.7 66 73.3

χ2=25.340 0.000*

Okuryazar 37 33.0 75 67.0

İlköğretim 87 18.2 390 81.8

Ortaöğretim 10 13.0 67 87.0

Yükseköğretim 3 5.4 53 94.6

Toplam 161 19.8 651 80.2

İnme

Var 4 66.7 2 33.3
Fisher’s 
Exact Test 0.016*Yok 157 19.5 649 80.5

Toplam 161 19.8 651 80.2

Günlük yaşam aktivitelerini bağımsız 
gerçekleştirme durumu

Evet 123 17.0 601 83.0

χ2=31.589 0.000*Hayır 38 43.2 50 56.8

Toplam 161 19.8 651 80.2

Yürürken yardım alma durumu

Evet (örn; destek alarak yürüme) 38 43.2 50 56.8

χ2=33.864 0.000*Hayır 123 17.0 601 83.0

Toplam 161 19.8 651 80.2
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Yardımcı araç kullanma durumu

Evet (örn; gözlük, baston) 131 20.8 499 79.2

χ2=34.547 0.001*Hayır 30 16.5 152 83.5

Toplam 161 19.8 651 80.2

Doğru doz ve zamanında ilaç 
kullanımı 

Unutanlar 75 24.5 231 75.5

χ2=4.947 0.026*Unutmayanlar 68 17.6 318 82.4

Toplam 143 20.7 549 79.3

Günlük ilaç sayısı

İlaç kullanmıyor 18 15.0 102 85.0

χ2=15.941 0.007*

1 ilaç 19 12.4 134 87.6

2 ilaç 34 21.7 123 78.3

3 ilaç 23 19.3 96 80.7

4 ilaç 15 18.8 65 81.2

5 ilaç ve üstü 52 28.4 131 71.6

Toplam 161 19.8 651 80.2

Antidiyabetik ilaçlar

Evet 47 24.9 142 75.1

χ2=3.937 0.047*Hayır 114 18.3 509 81.7

Toplam 161 19.8 651 80.2

Evde düşmeyi önlemek için önlem 
alma durumu

Evet 143 21.3 528 78.7

χ2 = 5.353 0.021*Hayır 18 12.8 123 87.2

Toplam 161 19.8 651 80.2

**Pearson Ki-kare *p˂0.05
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Son bir yılda düşme öyküsü ile ilişkili kişisel 
özellikler

Son bir yıldaki düşme öyküsüne göre yaşlı 
bireylerin yaş ortalamaları arasında istatistik-
sel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). 
Yaş artışıyla paralel olarak son bir yılda düş-
me oranlarının arttığı saptandı (χ2=9.300; 
p=0.010).

Cinsiyet ve eğitim düzeyine göre son bir yıl-
da düşme öyküsü bildiren ve bildirmeyen 
yaşlılar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde fark saptandı (p<0.05). Kadınlarda 
son bir yılda son bir yılda düşme öyküsü bil-
direnlerin oranı erkeklere göre daha yüksek 
bulundu. Eğitim düzeyinin artışıyla paralel 
olarak yaşlılarda düşme oranlarının azaldığı 
saptandı (Tablo 4).

Günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak 
gerçekleştiremeyen, yürürken yardım aldığı-
nı bildiren ve yardımcı araç kullanan yaşlılar-
da son bir yıldaki düşme oranları daha yük-
sek belirlendi (p<0.05). İnme geçiren yaşlı 
bireylerde son bir yıldaki düşme oranı inme 
geçirmeyen yaşlı bireylere göre daha yüksek 
bulundu (p<0.05) (Tablo 4).

Gelir düzeyi algısı, kronik hastalık varlığı, 
yalnız yaşama durumu, ev tipi, düzenli ilaç 
kullanma alışkanlığı, alkol ve sigara kullan-
ma alışkanlıklarına göre son bir yılda düşme 

öyküsü bildiren ve bildirmeyen yaşlılar ara-
sında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).

İlaçları doğru doz ve zamanında kullanmayı 
unutan yaşlılarda son bir yılda dönemde düş-
me oranları daha yüksek bulundu. Kullanılan 
ilaç sayısının artışıyla paralel olarak düşme 
oranlarının arttığı saptandı. Antidiyabetik 
ilaçlar kullanan yaşlı bireylerde son bir yılda-
ki düşme oranı bu ilacı kullanmayan yaşlı bi-
reylere göre daha yüksek bulundu  (Tablo 4).

TARTIŞMA

Düşme prevalansına ilişkin bulguların tar-
tışılması 

Brito ve ark.’ları (2014:293) tarafından yapı-
lan bir çalışmada evde yaşayan 60 yaş üze-
ri yaşlılarda düşme prevalansı %25.8 ola-
rak bildirilmiştir. Bir çalışmada (Quinn and 
Horgan, 2013:531) 65 yaş üzeri yaşlılarda 
düşme öyküsü %83.3, son bir yılda içinde-
ki düşme oranı %42.4 olarak bulunmuştur.  
Kaya ve ark.’nın (2012:44) çalışmasında 
huzurevinde yaşayan yaşlılarda düşme in-
sidansı %33.9 olarak bulunmuştur. Yıldırım 
ve Karadakovan’ın (2004:79) çalışmasında 
huzurevinde yaşayan bireylerin %55.6’sının 
daha önce bir kez düştüğü bildirilmiştir. Bu 
çalışmada 65 ve yaş sonrası dönemde yaş-
lıların %35.6’sı düştüğünü, düşme öyküsü 
bildiren yaşlıların çoğu (%57.1) 1’den fazla 
kez düştüğü bildirdi. Bu sonuçlar Kırklareli 
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il merkezinde ikamet eden yaşlılarda 65 yaş 
ve sonrası düşme prevalansının yüksek oldu-
ğunu (her üç yaşlıdan birisi) göstermektedir. 
Yaşlılarda olası düşmelere yönelik güvenli 
ev içi ve ev dışı ortamların oluşturulması il-
kesinin yaşlı sağlığının korunması ve geliş-
tirilmesi kapsamında bir ulusal hedef olarak 
benimsenmesi önem taşımaktadır. 

Tunçay ve ark.’nın (2011:247) geriatri polik-
liniğine başvuran (60 yaş ve üzeri) 105 yaşlı 
üzerinde yaptıkları bir çalışmada örneklemin 
%61.9’unun son bir yılda hiç düşmediği, 
%16.2’sinin ise birden fazla kez düştüğü bu-
lunmuştur. Lök’ün (2013:125) çalışmasında 
65 yaş üzeri evde yaşayan 243 yaşlıda son bir 
yıl içinde düşme oranı %47.7 bildirilmiştir. 
Yörük’ün (2012:26) dahiliye kliniğinde yatan 
yaşlılar üzerinde yaptığı çalışmada son bir yıl 
içindeki düşme prevalansı %32.1 bulunmuş-
tur. Uymaz ve Nahcivan’ın (2013:26) çalış-
masında yaşlılarda son bir yıl içinde düşme 
oranı %37.8 olarak bulunmuştur. Bu çalış-
mada her beş yaşlı bireyden birinin (%19.8) 
son bir yıl içinde düştüğü, %67.1’inin son bir 
yılda bir kez, %32.9’unun son bir yılda 1’den 
fazla kez düştüğü rapor edildi. Diğer çalışma-
larla benzer şekilde, Kırklareli il merkezinde 
yaşayan yaşlılarda son bir yıl içindeki düşme 
prevalansının yüksek olduğunu göstermekte-
dir. 

“Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlan-
ma Ulusal Eylem Planı”na göre (2007:75) 
Türkiye’de 65 yaş üstündeki bireylerde görü-
len ölümcül düşmelerin %60’ının ev ortamın-
da, %30’unun toplumsal alanlarda, %10’unun 
sağlık bakım kurumlarında meydana gel-
diği saptanmıştır. Tuunnainen ve ark.’ları 
(2014:12) yaşlıların üçte birinin düştüğünü, 
ev dışında düşme oranlarının ev içi ortamda 
düşme oranına göre daha yüksek olduğunu 
belirlemiştir. Bu çalışmada 65 yaş ve sonrası 
yaşlılarda ev dışı ortamda düşme oranları ev 
içi ortama göre daha yüksek bulundu. Yaşlı-
ların bağımsız hareketini artırmak ve düşme 
riskini azaltmak için belediyelerle işbirliği 
yapılarak çevre düzenlemeleri ile kamusal 
alanlarda yaşlıların kullanımına uygun de-
ğişiklikler yapılmalı, ulaşım imkânlarından 
rahat ve güvenli şekilde yararlanabilecekleri 
düzenlemeler yapılmalıdır.

Hemşireler yaşlı bireylerin düşme riskini 
azaltmak, yaşlı bireylerin güvenliğini ve mo-
bilitesini arttırmak amacıyla tıbbi öykü, ilaç 
kullanımı, fonksiyonel tanılama ve ev güven-
liğini içeren çok yönlü kapsamlı değerlendir-
meler yapmalıdır. 

Düşme öyküsü ile ilişkili kişisel özelliklerin 
tartışılması 

Düşme korkusu yürüme aktivitesi ile ilgi-
li değişimlere, aktivite kısıtlanmasına ve 
sonuçta kondüsyonun azalmasına yol açar, 
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böylece düşmeler için zemin hazırlar (Kaya, 
vd., 2012:261). Evde yaşayan 65 yaş ve üzeri 
1709 kişi ile yapılan bir çalışmada katılımcı-
ların %36.2’si düşme korkusu yaşadıklarını 
bildirmiştir (Boyd and Stevens 2009:424). Ev 
ortamında yaşayan 47 yaşlı ile yapılan çalış-
mada düşme korkusunun yaşlı bireyin duygu 
ve davranışlarını, günlük yaşam aktivitelerini 
gerçekleştirme yeteneğini ve sosyal etkileşi-
mini olumsuz yönde etkilediği bildirilmiştir 
(Kara vd., 2009:195,196). Ulus ve ark.’nın 
(2013:262) yaptıkları (n=100) çalışmada yaş-
lıların %36’sının düşme korkusu yaşadıkları 
belirlenmiştir. Dahiliye kliniğinde yatan 65 
yaş ve üzeri 445 yaşlı üzerinde yapılan bir ça-
lışmada yaşlılarda düşme korkusu prevalansı 
%59.8 bulunmuştur (Yörük, 2012:26). Bir 
çalışmada 65 yaş ve üstü evde yaşayan 243 
yaşlının çoğunun (%79.8) düşmekten korktu-
ğu ve bu nedenle günlük yaşam aktivitelerinin 
yerine getirilmesi konusunda kendileri için 
kısıtlamalar (%57.6) getirdikleri bulunmuş-
tur (Lök, 2010:58). Bu çalışmada örneklemin 
%32.3’ü düşme korkusu yaşadığını, %22.4’ü 
düşme korkusu ile ilişkili aktivitelerinde kı-
sıtlamalar yapmak durumunda kaldıklarını, 
%21.4’ü ev dışına çıkma konusunda istekli 
olmadıklarını bildirdi. Bu sonuçlar yaşlı bi-
reylerde düşme korkusunun günlük aktivite-
lerin yerine getirilmesini olumsuz yönde et-
kileyebileceğini düşündürmektedir.

Bir çalışmada  80 ve üstü yaşlılarda düşme 
ile ilişkili yaralanma riskinin yaklaşık %50 
oranında arttığı rapor edilmiştir (Grunds-
trom et al., 2012:421). Bir retrospektif de-
ğerlendirmede yaş artışıyla paralel olarak 
ciddi yaralanmalara neden olan düşme sayı-
larının arttığı belirlenmiştir (Ambrose et al., 
2013:53). Bu çalışmada yaş artışıyla paralel 
olarak düşme oranlarının arttığı belirlendi. 
Bu sonuç, ilerleyen yaşla birlikte olası düş-
meleri önlemeye yönelik alınacak önlemlerin 
önemi daha artmaktadır. Bu doğrultuda yaşlı 
bireylerde fonksiyonel performans düzeyinin 
geliştirilmesine yönelik aile ve sağlık ekibi 
üyeleriyle rehabilitasyon ve destek program-
larının geliştirilmesi önerilebilir. 

Çalışmalarda cinsiyetin düşme için bir risk 
faktörü olduğu ve kadınların daha fazla düş-
tüğü bildirilmektedir. Örneğin Ambrose ve 
ark.’ı (2013:53) kadınlarda (%58) ölümcül 
olmayan yaralanma ile sonuçlanan düşme 
oranları erkeklerden daha fazla olduğu rapor 
etmiştir. Altmışbeş yaş üzeri evde yaşayan 
438 kadın yaşlı üzerinde yapılan bir çalışma-
da düşme prevalansı %42, rekürren düşme 
oranı %22.6 bulunmuştur (Lim and Sung, 
2012:484). Huzurevinde kalan 232 yaşlı ile 
yapılan bir çalışmada düşme oranı kadınlarda 
(%58.6) erkeklere göre (%32.2) daha yüksek 
belirlenmiştir (Yeşilbalkan ve Karadakovan, 
2005:75). Bu çalışmada 65 yaş ve sonrası 
düşme öyküsü bildirenlerin oranı kadınlarda 
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erkeklere göre daha yüksek bulundu. Lojis-
tik regresyon analizi sonucuna göre 65 yaş ve 
sonrası dönemde kadınlarda erkeklere göre 
1.88 kat daha fazla düşme riski tespit edildi. 
Bu sonuçlar literatürle benzerlik gösterir. 

Altmış yaş ve üzeri evde yaşayan 316 yaşlı 
üzerinde yapılan bir çalışmada eğitim düzeyi-
ne göre düşme oranları arasında anlamlı fark 
bildirilmemiştir (Brito et al., 2014:293). Alt-
mış beş yaş ve üzeri evde yaşayan 243 yaşlı 
ile yapılan bir çalışmada eğitim düzeyi düşük 
bireylerde düşme oranı daha yüksek bulun-
muştur (Lök, 2010:46,47). Yapılan başka ça-
lışmalarda düşük eğitim düzeyinin düşme ris-
ki ile ilişkili olduğu bildirilmektedir (World 
Health Organization, 2007:6; Yamashita et 
al., 2012:827). Bu çalışmada eğitim düzeyi-
nin artışıyla paralel olarak düşme oranlarının 
düştüğü belirlendi. Lojistik regresyon anali-
zi sonucuna göre 65 yaş ve sonrası dönemde 
yükseköğretim mezunlarına göre okuryazar 
olmayanlarda 3.44 kat daha fazla düşme riski 
saptandı. Bu çalışma sonuçları eğitim düzeyi 
düşük olan bireylerin düşme riski açısından 
daha yakından izlenmesi ve uygun önlemle-
rin alınması gerektiğini işaret etmektedir. Bu 
doğrultuda eğitim düzeyi düşük olan yaşlı bi-
reyler ve aileleri ile işbirliği yapılması ve bu 
grup yaşlıların olası düşmeler yönünden daha 
yakından izlenmeleri önerilmektedir.

Altmış yaş ve üzeri evde yaşayan 316 yaş-
lı üzerinde yapılan bir çalışmada  bir kronik 
hastalığı olan yaşlılarda düşme oranı (%29.1) 
kronik hastalığı olmayan yaşlılara kıyasla 
(%12.9) daha yüksek bulunmuştur (Brito et 
al., 2014:293). Altmışbeş yaş ve üzeri 16.357 
yaşlı bireyin katıldığı çalışmada  herhangi bir 
kronik hastalığı olmayan bireylerde düşme 
oranı (%11.4) herhangi bir kronik hastalığı 
olanlara (%21.2) göre anlamlı derecede daha 
düşük bulunduğu bildirilmiştir (Sibley et al., 
2014:4,5). Bu çalışmada kronik hastalığı olan 
65 yaş ve sonrası bireylerde düşme oranları 
(%37.6) kronik hastalığı olmayan bireyle-
re göre (%24.2) daha yüksek bulundu. Yaş-
la birlikte kronik hastalık sıklığının artışı ve 
uygulanan tedaviler yaşlı bireylerin fiziksel 
ve ruhsal yeteneklerini olumsuz yönde etki-
lemektedir. Aile sağlığı hemşiresi tarafından 
yaşlı birey ve ailesinin kronik hastalıkların 
önlenmesi ve kronik hastalık yönetimi konu-
larında bilgilendirilmeleri gereklidir. Yaşlıla-
rın ve ailelerinin baş etmelerini kolaylaştır-
mak için stresörler azaltılmalı ve destek kay-
nakları arttırılmalıdır.

Altmış beş yaş ve üzeri 16.357 yaşlı bireyin 
katıldığı çalışmada  lojistik regresyon analizi 
sonuçlarına göre kronik hastalık sayısı art-
tıkça düşme oranlarının arttığı bildirilmiştir 
(Sibley et al., 2014:6). Bu çalışmada kronik 
hastalık sayısı değişkenine göre 65 yaş ve 
sonrası dönemde düşme oranları beş kronik 
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hastalığı olan yaşlılarda %60 iken, bir kronik 
hastalığı olan yaşlılarda %31.3 bulundu. Bu 
sonuçlar literatürle benzer şekilde yaşlılarda 
kronik hastalık sayısının artışıyla paralel ola-
rak düşme sıklığının arttığını göstermektedir. 

Düşme ve düşmeye bağlı yaralanmalar inme 
sonrası en sık görülen morbidite ve mortalite 
nedenidir. İnme geçiren hastalarda lokomotor 
defisitler nedeniyle düşme riski oldukça yük-
sektir (Divani et al., 2009:3286). Altmış beş 
yaş ve üzeri inme geçiren bireylerde son 2 
yılda düşme riski %46, yaralanma riski %15 
ve kalça kırığı riski %2.1 olarak bildirilmiş-
tir (Divani et al., 2009:3288). Bu çalışmada 
inme geçiren yaşlı bireylerde son bir yıldaki 
düşme oranı %66.7, inme geçirmeyen yaş-
lı bireylerde düşme oranı %19.5 belirlendi. 
Lojistik regresyon analizi sonucuna göre son 
bir yılda düşen yaşlı bireylerde inme geçiren-
lerde inme geçirmeyen yaşlı bireylere göre 
12.03 kat daha fazla düşme riski bulundu. Bu 
sonuçlar inme geçiren yaşlılarda düşme riski-
nin önemli düzeyde arttığını göstermektedir. 
İnme geçiren yaşlıların rehabilitasyonu kap-
samında inme geçiren yaşlı bireylere denge 
ve kuvvetlendirme egzersizlerini içeren grup 
ya da ev-temelli egzersiz programları uygu-
lanmalıdır.  

Bu çalışmada günlük aktivitelerini bağımsız 
olarak gerçekleştiremeyen yaşlıların 65 yaş 
ve sonrası düşme oranları günlük aktiviteleri-

ni bağımsız olarak gerçekleştirebilen yaşlıla-
ra göre daha yüksek bulundu. Günlük yaşam 
aktivitelerini bağımsız olarak gerçekleştire-
meyen yaşlılarda düşme oranlarının yüksek 
olması yaş artışıyla paralel olarak artan fizik-
sel kapasite ve mental durum değişimleriyle 
ilişkilendirilebilir. 

Araştırma bulgularının sadece belirtilen ta-
rihlerde Kırklareli il merkezi nüfusuna kayıtlı 
ve aile sağlığı merkezine başvuran yaşlılara 
genellenebilir olması araştırmanın sınırlılık-
larından biridir. Araştırmanın diğer sınırlılık-
larına bilişsel yönden iletişim kurulamayan 
yaşlıların çalışmaya dahil edilmemesi ve ev 
dışına çıkamayacak durumda olan yaşlı bi-
reylere ulaşılamaması örnek verilebilir. Araş-
tırmada ayrıca örneklemin çoğunluğunu genç 
yaşlı bireylerin oluşturduğu dikkat çekmek-
tedir. Düşmeyi önlemeye yönelik alınan ön-
lemler yaşlı bireylerin kendi bildirimleriyle 
(self-report) elde edildi. 

Bu çalışmada ulaşılan örneklem sayısının 
fazla olması araştırmanın güçlü yönü olarak 
kabul edilebilir.

SONUÇ

Yaşlılarda düşme önemli bir son olmayı 
sürdürmektedir. Düşmelerin önlenmesiyle 
düşmeye bağlı ortaya çıkan fiziksel, sosyal, 
psikolojik ve ekonomik sorunlar ortadan 
kaldırılabilmektedir. Yaşlı Bireylerde düşme 
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prevalansının yüksek olduğu ve düşme oran-
larının artışı ile ilişkili birçok risk faktörü ol-
duğu saptandı. 

ÖNERİLER 

Çalışma bulguları doğrultusunda aile sağlığı 
merkezlerinde çalışan hemşirelerin yaşlı bi-
reyler içerisinde özellikle kadın, ileri yaş (85 
yaş ve üstü), eğitim düzeyi düşük, medeni du-
rumu evli olmayan ve gelir düzeyi düşük olan 
ve çoklu ilaç kullanımının söz konusu olduğu 
bireylerin düşme açısından daha yakından iz-
lemesi önerilmektedir.

Yaşlılarda düşmeleri önlemeye yönelik çalış-
malar yapan dernek, kuruluş, üniversiteler ile 
işbirliği yapılmalı ve projeler geliştirmelidir. 
Aile sağlığı personeli tarafından yaşlı birey 
ve ailesini bilgilendirilmesi, multidisipliner 
ekip anlayışıyla düşmelerin önlenmesine yö-
nelik çalışmaların yapılması ve stratejilerin 
geliştirilmesi önerilmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Due to the physiological, psychological, and social changes as a 
result of aging, elderly individuals encounter greater risks as compared to younger individuals. 
Falling is one of the most significant of such factors. Falling in the elderly is an important pub-
lic health issue due to the associated medical and economic outcomes. Furthermore, individuals 
who fall once are more likely to fall again. Falling also leads to disability, hospitalization, and 
loss of independence and quality of life in elderly individuals. Two of every three falls are re-
portedly preventable in the elderly. Hence, it is necessary to prevent falls in elderly individuals. 
Nurses should participate in courses on falling risk prediction and precautionary measures, and 
should accordingly attempt to make environmental changes. Aim: The aim of the study was 
to determine fall prevalence and risk factors associated with falling of older people living in 
central Kirklareli province of Marmara region in Turkey. Method: This is a descriptive-retros-
pective study. Study sample were 718 people aged 65 or older. We recruited 9815 elderly indivi-
duals who were followed at 6 family health centers in Kirklareli province. Finally, we examined 
812 elderly individuals with the relevant criteria who visited the family health centers between 
March 2015 and July 2015. We used the Older Person Information Form, which included qu-
estions on age, gender, educational status, marital status, income level perception, and chronic 
disease history. Moreover, we used the Information Form to Assess Falling Prevalence and Risk 
Factors for Older People, which included questions on the detection of falling-related personal 
and environmental factors as well as falling history. The inclusion criteria were: residing in 
Kirklareli province, age ≥65 years, and voluntary study participation. The data were analyzed 
at the Trakya University Medicine Faculty Biostatistics and Medical Informatics Department 
using the SPSS 20.0 pack program. Findings: Of the subjects enrolled, 52% were women 
(n=422), and the mean participant age was 73.28±6.46 years. Approximately 35.6% of the par-
ticipants experienced falls after 65 years of age: 42.9% reported falling once, 29.4% reported 
falling twice, and 10.7% reported falling three times. Moreover, 36% of subjects fell at home, 
41.5% fell outside their home, and 22.5% fell both at and outside their home. In addition, 27.7% 
and 22.1% of subjects experienced minor and serious injuries, respectively. Approximately 
82.6% of subjects took precautions against falling at home, whereas 7.4% did not. Furthermore, 
62.1% wore non-slip shoes at home, 58.7% ensured adequate lighting at home, 52.3% avoided 
activities that could cause balance loss, and 51.8% installed railings on their staircase. The mean 
age of the elderly individuals who experienced falls after the age of 64 years was higher than the 
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mean age of those of who did not experience falls (t=4.497; p=0.000). Thus, the rates of falling 
appeared to increase with age (χ2=15.513; p=0.000). Moreover, the gender, marital status, and 
educational status significantly differed between elderly individuals who experienced falls and 
those who did not (p<0.05). Women fell more frequently than men. Married individuals fell less 
frequently than unmarried individuals. Furthermore, the rates of falls decreased with an increa-
se in the educational status. Elderly individuals with chronic diseases fell more frequently than 
those without such conditions; the number of falls increased with an increase in the number of 
chronic diseases (p<0.05). The rate of falls was higher among elderly individuals who received 
hypertension treatment, and those who had osteoporosis, stroke diagnosis, and heart diseases. 
The rate of falls was higher among elderly individuals who could not perform daily routines 
independently, compared to those who could. Furthermore, the rate of falls was higher among 
individuals who required assistance while walking. Moreover, elderly individuals who used 
support tools fell more frequently than those who did not need such tools. Results: More than 
one third of sample (35.6%, n=289) reported a falling history. Nearly twenty percent of elderly 
(19.8%) reported to fall during the previous year. Average number of falling of study sample 
was 2.47±2.40. Factors that influenced falling among elderly individuals included gender, edu-
cational level, osteoporosis, and use of walking devices. The risk of falls among women was 
found to be 1.88 times that of men. The risk of falling in illiterate people was 3.44 times that of 
people with a higher educational level. Elderly individuals with osteoporosis had a 2.14 times 
greater risk than those without such a diagnosis. The risk of falls was 1.80 times higher among 
elderly individuals who used a walking device. Elderly individuals who did not report any 
falls took more precautions than those who reported falling. Elderly individuals who reported 
falling took greater precautions against a potential future fall. Conclusion: Falling remains a 
critical issue among older people. Falling-related physical, social, psychological, and financial 
problems can be eliminated by preventing falls. The prevalence of falls in Turkish people was 
found to be high and there were many factors associated with the high fall rates. Hence, we 
recommend that nurses at family health centers should closely monitor elderly individuals (≥85 
years), particularly single women with a low income and educational level, as well as with mul-
tiple drug usage. Strong cooperation is necessary among foundations, institutions, and univer-
sities in order to prevent falls in elderly individuals. Moreover, the staff at family health centers 
should ensure that elderly individuals and their families are aware of risk factors for falls, and 
should develop strategies in a multi-disciplinary fashion to prevent falls.
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KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİ İLE İLİŞKİLİ PERİFERAL 
NÖROTOKSİSİTENİN VE EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN 

İNCELENMESİ (1)

INVESTIGATION OF CHEMOTHERAPY-INDUCED PERIPHERAL 
NEUROTOXICITY AND EDUCATION NEEDS IN CANCER PATIENTS
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Öz: Amaç: Bu araştırma kanser hastalarında kemoterapi ile ilişki-
li periferal nörotoksisite semptomlarını ve periferal nörotoksisite 
semptomlarının kontrolüne ilişkin hastaların eğitim gereksinimlerinin 
değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Yöntem: Tanımlayıcı ni-
telikte olan araştırmanın örneklemini, kemoterapi uygulanan 150 kan-
ser hastası oluşturdu. Araştırma verileri “Ortak Toksisite Kriterlerine 
göre Periferal Nörotoksisite Değerlendirme Formu”, “Periferal 
Nörotoksisite ile ilişkili Semptomları Değerlendirme Formu” ve 
“Günlük Yaşam Aktivitelerini Değerlendirme Formu”’yla toplan-
dı. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 55.06±11.86’dır. Hastaların 
%35.3’ü gastrointestinal kanser, %42.7’si ise meme kanseri tanısı ile 
izlenen hastalardır. Örneklemin üçte biri (%32.7) nörotoksik etkili ke-
moterapötik ilaçlar kullanmaktadır. Hastaların hafif düzeyde (grad 1) 
nevralji (%42.7), parestezi (%48.7), dizestezi (%24.7), periferal motor 
nöropati (%10) ve periferal duyusal nöropati (%0.7) belirti ve bulgula-
rı deneyimledikleri belirlendi. Örneklemin küçük bir bölümü “orta ve 
şiddetli” (grad 2 ve 3) düzeyde nevralji (%8), parestezi (%7.3), dizeste-
zi (%5.3), periferal motor nöropati (%15.3) ve duyusal nöropati (%20) 
belirtileri bildirdi. Hastaların %54.7’si el veya ayak parmaklarındaki 
ağrı veya uyuşma gibi sorunlarla baş etmeye yönelik parmak uçlarını 
soğuktan koruduklarını, %53.3’ü buzdolabı veya dondurucu gibi soğuk 
nesnelere dokunmadıklarını, %74’ü hekim önerisiyle ağrı kesici ilaç 
kullandıklarını bildirdi. Sonuç: Bulgular hastaların farklı dereceler-
de periferal nörotoksisite bulguları deneyimlediği, duyusal ve motor 
semptomların günlük yaşam üzerindeki etkileriyle baş etmek konusun-
da desteğe gereksinimi olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kanser, Kemoterapi, Periferal Nörotoksisite, Eği-
tim Gereksinimleri

Abstract: Aim: The study was conducted to evaluate the chemother-
apy-induced peripheral neurotoxicity symptoms in cancer patients, 
and the education needs for the management of peripheral neurotoxic-
ity symptoms. Methods: The research adopted a descriptive research 
design. The sample consisted of 150 cancer patients undergoing che-
motherapy. Data was gathered using “Neurotoxicity Evaluation Form 
Based on Common Toxicity Criteria”, “Evaluation Form for Symptoms 
Associated with Peripheral Neurotoxicity” and “Daily Life Activities 
Evaluation Form”. Results: The mean age of patients was 55.06±11.86. 
The patients were followed up with gastrointestinal cancers (35.3%) 
and breast cancer (42.7%). One third of sample (32.7%) underwent 
chemotherapy agents with neurotoxic effects. The patients suffered 
from mild (grade 1) neuralgia (42.7%), paresthesia (48.7%), dysesthe-
sia (24.7%), peripheral motor neuropathy (10%) and peripheral sensory 
neuropathy (0.7%) complaints. A small portion of the sample suffered 
from “moderate to severe” grade (grade 2 and 3) of neuralgia (8%), 
paresthesia (7.3%), dysesthesia (5.3%), peripheral motor (15.3%) and 
sensory neuropathy associated complaints (20%). More than half of 
patients (54.7%) reported to protect their finger or toe tips from cold to 
cope with pain and numbness thereof to keep the fingers warm; avoided 
touching cold objects (53.3%) such as refrigerators or freezers; and 
74% used painkillers recommended by physicians. Conclusion: The 
findings indicated that the patients experienced different degrees of pe-
ripheral neurotoxicity symptoms, and they needed support for coping 
with the effects of sensory and motor toxicity symptoms on patients’ 
daily life.

Key Words: Cancer, Chemotherapy, Periferal Neurotoxicity, Education 
needs.

(1)  Sorumlu Yazar: Semiha AKIN, İstanbul Bilim Üniversitesi, İç Hastalıkları Hemşireliği, İstanbul / Türkiye, semiha.
akin@istanbulbilim.edu.tr; semihaakin@yahoo.com, Geliş Tarihi / Received:26.01.2016 Kabul Tarihi/ Accepted: 
01.12.2017 Makalenin Türü: Type of Article (Araştırma – Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması 
/ Conflict of Interest: Yok / None “Etik Kurul Raporu Var – Yes Ethics Committee” (İstanbul Bilim Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Etik Kurulu, 13.01.2015/27-191)”

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.4 

UHD ULUSLARARASI HAKEMLI HEMŞIRELIK ARAŞTIRMALARI DERGISI 

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES 



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 11 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Season Issue: 11 Year: 2017

ID:290 K:497
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

74

GİRİŞ

Periferal nöropati, periferal sinir liflerinin inf-
lamasyonu veya dejenerasyonu olarak tanım-
lanan bir tablodur (Arıkan ve Kurt, 2015:489). 
Kemoterapi İlişkili Periferal Nöropati (KİPN) 
ise; birçok kemoterapi ve biyoterapi ilacının 
neden olduğu sık görülen doz sınırlayıcı bir 
toksisitedir (Argyriou et al., 2012:52). Ke-
moterapi uygulanan hastalarda %10-100 ara-
sında KİPN görülmektedir (Arıkan ve Kurt, 
2015:489; Griffıth et al., 2014: 1163; Stubble-
field et al., 2009: S3). Tekrarlayan kemoterapi 
kürleriyle giderek kötüleşen ve alt ekstremite-
lerden başlayarak üst ekstremitelerin distalini 
tutan bilateral bir toksisite olan (Arıkan ve 
Kurt, 2015:489) periferal nörotoksisite kemo-
terapinin tamamlanmasını takiben uzun süre 
devam edebilmekte ve hatta daha da şiddetle-
nebilmektedir (Argyriou et al., 2014:135).

Kemoterapi ilişkili periferal nöropati semp-
tomları hastaların psikolojik durumunu, uyku 
ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilmek-
tedir (Hong et al., 2014:174). Nörotoksik 
kemoterapötik ajanlar arasında taksanlar, 
platin bileşikleri, vinka alkaloidleri, protea-
zom inhibitörleri ve antianjiyojenik/immüno-
modülatörler yer almaktadır (Argyriou et al., 
2014:135). Kemoterapiye bağlı oluşan nöro-
toksisite semptomlarının yönetimine ilişkin 
etkin bir tedavi ne yazık ki bulunmamaktadır. 
Periferal nöropati çok şiddetli ise kemoterapi 

dozunun azaltılması ya da ilaç değişimi ge-
rekebilmektedir. Semptomların hafifletilme-
si amacıyla nöroprotektif ajanların (vitamin 
E, Glutamin, Karbazepin, Oksakarbazepin, 
Kalsiyum ve Magnezyum infüzyonları) kul-
lanımı bir seçenek olmakla birlikte, bu ko-
nudaki araştırmaların devam ettiği bilinmek-
tedir (Stubblefield et al., 2009:12). Periferal 
nöropatinin yönetiminde nonfarmakolojik 
yöntemler olarak refleksoloji (ayak masajı), 
akupunktur ve egzersiz gibi girişimler öneril-
mekte, fakat bu konudaki araştırmaların sınır-
lı sayıda olduğu bildirilmektedir (Stubblefield 
et al., 2009:16).

KAPSAM

Nörotoksisite ile ilişkili risk faktörleri ve has-
taların nörotoksisite semptomlarıyla baş etme 
becerilerinin belirlenmesi daha etkili semp-
tom kontrolüne ve yaşam kalitesinin gelişti-
rilmesine katkıda bulunacaktır. Kemoterapi 
ile ilişkili periferal nörotoksisitenin önlenme-
si, periferal nörotoksisite gelişen hastalarda 
yaşam kalitesinin geliştirilmesine ve bakım 
gereksinimlerinin belirlenmesine ilişkin ça-
lışmalara gereksinim duyulmaktadır. Konu 
ile ilgili çalışmaların son yıllarda arttığı ancak 
yinede oldukça sınırlı sayıda olduğu görül-
mektedir. Bu araştırma sonuçlarının periferal 
nöropati gelişen hastaların desteklenmesine 
ve gereksinimlerinin karşılanmasına anlamlı 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Bu çalışmada;

1. Kanser hastalarında kemoterapi ile iliş-
kili gelişebilen periferal nörotoksisite 
semptomları nelerdir?

2. Kanser hastalarında gelişebilen perife-
ral nörotoksisite semptomlarının bireyin 
günlük yaşamı üzerindeki etkileri neler-
dir?

3. Kemoterapi tedavisi gören kanser hasta-
larının periferal nörotoksisite ile ilişkili 
semptomlarıyla baş etme konusundaki 
destek gereksinimleri nelerdir?

4. Hastaların kişisel, tedavi ve hastalığa iliş-
kin özelliklerine göre Periferal Nörotok-
sisite ile İlişkili Semptomları Değerlen-
dirme Formu puan ortalamaları arasında 
fark var mı?

soruları araştırma problemini oluşturmuştur.

YÖNTEM

Araştırmanın Amacı: Bu çalışma kanser 
hastalarında kemoterapi ile ilişkili olarak ge-
lişebilen periferal nörotoksisite semptomla-
rının belirlenmesi ve periferal nörotoksisite 
semptomlarının kontrolüne yönelik eğitim 
gereksinimlerinin değerlendirilmesi amacıyla 
gerçekleştirildi.

Çalışma tanımlayıcı nitelikte bir araştırma-
dır ve İstanbul ilinde bir vakıf üniversitesine 
bağlı bir araştırma uygulama merkezinin ke-
moterapi ünitesinde gerçekleştirildi.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini ilgili araştırma uygula-
ma merkezinde kanser tedavisi gören hastalar 
oluşturdu. Araştırma örneklemini ise kemo-
terapi gören ve örnekleme alınma kriterlerini 
karşılayan hastalar oluşturdu. Araştırma ör-
neklemine dahil edilme kriterleri; kanser ta-
nısı ile kemoterapi uygulanıyor olmak, araş-
tırmaya katılmaya gönüllü olmak, 18 veya 
üzeri yaşta olmak, Türkçe konuşabilmek ve 
anlamak, iletişime engel bir sağlık sorunu ol-
mamak ve terminal dönemde olmamak ola-
rak belirlendi. Örneklem; olasılıksız örnek-
leme yöntemlerinden birisi olan gelişigüzel 
örnekleme (convenience sampling) yönte-
miyle oluşturuldu. Bu kapsamda, Ocak-Ma-
yıs 2015 tarihleri arasında 170 hastaya ulaşıl-
dı. Bu hastalardan yedisi aşırı yorgun olduğu, 
üçü mide bulantısı olduğu, 10’u ajite olduğu 
için örnekleme dahil edilmedi. Araştırma 150 
kanser hastasıyla tamamlandı.

Etik Yaklaşım 

Çalışmaya başlamadan önce İstanbul Bilim 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Etik 
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dı. Uygulama için kurum izni alındı. Araştır-
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maya katılım konusunda gönüllü olan hasta-
lara araştırmanın amacı, bilgilerin kimseyle 
paylaşılmayacağı açıklanarak bilgilendiril-
miş gönüllü olurları alındı.

Veri Toplama

Veriler beş aylık (Ocak-Mayıs 2015) bir sü-
rede araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme 
yöntemiyle toplandı. Her bir görüşme yakla-
şık olarak 15-20 dakika sürdü. Hastalık ve te-
davi ile ilgili bilgiler hastanın tıbbi kayıtların-
dan elde edildi. Periferal nörotoksisite ile iliş-
kili şikayetler, semptomlar ve bu semptomla-
rın günlük yaşam üzerindeki etkileri “Ortak 
Toksisite Kriterlerine göre Nörotoksisite De-
ğerlendirme Formu”, “Periferal Nörotoksisite 
ile ilişkili Semptomları Değerlendirme For-
mu” ve “Günlük Yaşam Üzerindeki Etkileri 
Değerlendirme Formu”yla elde edildi.

Veri Toplama Araçları

1.Hasta Bilgi Formu: Bu form hastaların bi-
reysel özelliklerini, kanser tanısı ve tedavi-
sine ilişkin özelliklerini belirlemeye yönelik 
sorular içerdi.

2. Ortak Toksisite Kriterlerine Göre Nöro-
toksisite Değerlendirme Formu: Hastaların 
periferal nörotoksisite ile ilişkili semptomla-
rı Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü Ortak 
Toksisite Kriterleri derecelendirme sistemi 
[National Cancer Institute-Common Termi-

nology Criteria for Adverse Events (CTCAE 
v4.03)] kullanılarak değerlendirildi. 

3. Periferal Nörotoksisite ile İlişkili Semp-
tomları Değerlendirme Formu (PNSDF): Bu 
form araştırmacılar tarafından oluşturuldu. 
Formda toplam 24 ifade (sorun) sıralanmıştır. 
Hastalara sıralanan sorunları deneyimleyip 
deneyimlemediği sorulmaktadır. Belirtilen 
sorunu yaşayan hastaların bu sorunu ne şid-
dette yaşadığı ne kadar rahatsızlık verdiği ve 
ilgili sorunu ne kadar sık deneyimledikleri 
sorulmaktadır.  Hastalardan deneyimledikleri 
her bir sorunu şiddet, rahatsızlık ve sıklık pa-
rametreleri açısından derecelemeleri istendi. 
Formda yer verilen şiddet, rahatsızlık ve sık-
lık parametreleri boyut olarak isimlendiril-
di. Yapılan derecelemede birey ilgili sorunu 
“çok hafif” düzeyde deneyimliyor ise 1 puan, 
“hafif” düzeyde deneyimliyor ise 2 puan, 
“orta” şiddette deneyimliyor ise 3 puan, “şid-
detli” düzeyde deneyimliyor ise 4 puan, “çok 
şiddetli” düzeyde deneyimliyor ise 5 puan, 
böyle bir sorun yaşanmıyor ise “0” puan veri-
lerek kodlandı. Periferal nörotoksisite semp-
tomları günlük yaşamı olumsuz etkilemiyor 
ise “0” puan, “hafif” düzeyde etkiliyor ise 
1 puan, “çok fazla olumsuz” etkiliyor ise 2 
puan verildi.  Hastalar periferal nörotoksisite 
semptomlarını “Ender” olarak deneyimliyor 
ise 1 puan, “Ara sıra” olarak deneyimliyor ise 
2 puan, “Sık Sık” olarak deneyimliyor ise 3 
puan verildi.  
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4.Günlük Yaşam Aktivitelerini Değerlendirme 
Formu (GYDF): Bu formda 16 adet günlük 
yaşam aktivitesi sıralanmaktadır. Hastalara 
ilgili aktivitenin yerine getirilmesi konusun-
da kısıtlılık yaşayıp yaşamadığı sorulamakta-
dır. Kısıtlılık yaşanmıyor ise 0 puan, “hafif” 
düzeyde kısıtlılık yaşanıyor ise 1 puan, “orta” 
düzeyde kısıtlılık yaşanıyor ise 2 puan, “ol-
dukça fazla” düzeyde kısıtlılık yaşanıyor ise 
3 puan, “çok aşırı” düzeyde kısıtlılık yaşanı-
yor ise “4” puan verildi. yıp yaşamadığı mev-
cut olup olmadığı sorulmaktadır

İstatistiksel Analiz

Veriler SPSS 16.0 (Statistical Program for 
Social Sciences) paket programı kullanılarak 
analiz edildi. Verilerin dağılımı frekans, arit-
metik ortalama, standart sapma ve yüzde gibi 
betimsel istatistikler kullanılarak çözümlen-
di. Periferal Nörotoksisite ile İlişkili Semp-
tomları Değerlendirme Formu puan ortala-
maları ile bireysel, hastalık ve tedaviye iliş-
kin değişkenler parametrik olmayan testlerle 
(Kruskal-Wallis testi, Mann-Whitney U testi, 
Spearmann korelasyon analizi) karşılaştırıl-
dı. Nörotoksik olan ve olmayan ajanlara göre 
periferal nörotoksisite şiddeti oranları ki-kare 

testiyle karşılaştırıldı. Sonuçlar %95’lik gü-
ven aralığı, anlamlılık p<0.05 düzeyinde de-
ğerlendirildi.

Araştırmanın Kısıtlılıkları

Araştırmanın sınırlılıklarından birisi çalış-
manın İstanbul ilinde bir vakıf üniversitesine 
bağlı bir araştırma uygulama merkezinin ke-
moterapi ünitesinde tedavi edilen 150 kanser 
hastası üzerinde gerçekleştirilmesidir. Bulgu-
lar Ocak-Mayıs 2015 tarihleri arasında ulaşı-
lan kemoterapi gören hastalara genellenebilir. 

Bu araştırma ayrıca tanımlayıcı nitelikte olup, 
veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan 
anket ile elde edildi. 

BULGULAR

Hastaların Bireysel Özellikleri

Hastaların yaş ortalaması 55.06±11.86’dır, 
%35.3’üne gastrointestinal kanser, 
%42.7’sine meme kanseri tanısı konmuştur. 
Grubun %10’u sisplatin, %10.7’si karbop-
latin, %19.3’ü oksaliplatin, %33.3’ü taksan 
grubu ilaçlar ile tedavi edilmektedir (Tablo 
1).
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Tablo 1. Hastaların Sosyodemografik Özellikleri, Tanı ve Kanser Tedavisine  
Göre Dağılımı (N=150)

Özellikler Gruplar n %
Cinsiyet

Kadın 100 66.7
Erkek 50 33.3

Medeni durum

Evli 141 94.0
Bekar 9 6.0

Öğretim durumu

Okur-yazar 41 27.3
İlk ve orta öğretim 83 55.4
Yüksek öğretim 26 17.3

Kronik hastalık durumu

Hayır 105 70.0

Evet 45 30.0

Periferal nöropati 
öyküsü

Var 35 23.3
Yok 115 76.7

Kanser tanısı

Meme kanseri 64 42.7

Gastrointestinal sistem kanserleri 53 35.3

Diğer kanserler (Akciğer kanseri vb.) 33 22.0
Kanser tanı ile yaşam 
süresi 
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0-6 ay 17 11.3

7 ay-11 ay 12 8.0

12-23 ay 75 50.0

24-35 ay 32 21.4

36 ay ve daha fazla 14 9.3

Kanser evresi

Evre 1 19 12.7

Evre 2 26 17.3

Evre 3 36 24.0

Evre 4 69 46.0

Kemoterapi kür sayısı Ortalama ± SD: 8.41 ± 4.66 (Aralık: 1-21)

Kemoterapötik ilaçlar*

Taksan grubu ajanlar 50 33.3

Oksaliplatin 29 19.3

Karboplatin 16 10.7

Sisplatin 15 10.0
Diğer (sadece nörotoksik olmayan 
kemoterapötik ajanlar) 101 67.3

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

Kemoterapi ile ilişkili periferal nörotoksi-
site semptomları

Hastalarda periferal toksisite varlığı Ortak 
Toksisite Kriterlerine Göre Nörotoksisi-
te Değerlendirme Formu [National Cancer 

Institute-Common Terminology Criteria for 
Adverse Events (CTCAE v4.03)] kullanıla-
rak değerlendirildi. Hastaların %42.7’sinin 
hafif (grad 1), %6’sının orta şiddette (grad 
2), %2’sinin çok şiddetli (grad 3) düzeyde 
nevralji yaşadığı saptandı. Amerikan Ulusal 
Kanser Enstitüsü Ortak Toksisite Kriterle-
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ri derecelendirme sistemine göre hastaların 
%48.7’si hafif (grad 1), %5.3’ü orta şiddette 
(grad 2), %2’si çok şiddetli (grad 3) pareste-
zi deneyimlediğini, %44’ü ise parestezi de-
neyimlemediğini bildirdi. Hastaların %70’i 
dizestezi deneyimlemediğini, %24.7’si hafif 
(grad 1), %3.3’ü orta şiddette (grad 2), %2’si 
çok şiddetli (grad 3) düzeyde dizestezi bildir-
di. Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü Ortak 
Toksisite Kriterleri derecelendirme sistemine 
göre hastaların %10’u hafif (grad 1), %14’ü 
orta şiddette, %1.3’ü çok şiddetli (grad 3) pe-
riferal motor nöropati belirti-bulguları yaşa-
dığını bildirdi.  Hastaların %79.3’ü periferal 
duyusal nöropati belirti-bulguları bildirmez-
ken, %0.7’si ise hafif (grad 1), %18.7’si orta 
şiddette (grad 2), %1.3’ü çok şiddetli (grad 
3) düzeyde periferal duyusal nöropati belirti-
bulguları ifade etti (Tablo 2).

Nörotoksik kemoterapötik ajan kullanan 
hastalarda periferal nörotoksisite belirtileri 
nörotoksik kemoterapötik ajan kullanmayan 

hastalara göre daha yüksek oranda belirlendi. 
Nörotoksik kemoterapötik ajan kullanan has-
talarda nörotoksik etkili kemoterapötik ajan 
kullanmayan hastalara göre periferal nöro-
toksisite belirtileri (grad 1, 2 ve 3) daha yük-
sek oranda saptandı (p<0.05) (Tablo 3).

Periferal nörotoksisite belirti ve bulgular 
ve günlük yaşam üzerindeki etkileri

Periferal nörotoksisite semptomlarının şidde-
ti, rahatsızlık ve sıklık düzeyi incelendiğinde, 
hastaların “çok hafif düzeyde” hissettikle-
ri belirtilerin başında tat alma ve koku alma 
hissi ile ilişkili sorunların geldiği belirlendi 
(Tablo 4).

Hastalar en sık “hafif şiddette” uyku değişik-
likleri, ellerde uyuşukluk veya karıncalanma 
hissiyle, “orta” düzeyde halsizlik hissettik-
leri, “şiddetli” düzeyde kabızlık sorunuyla, 
“çok şiddetli” düzeyde ise tat alma sorunla-
rıyla karşı karşıya kaldıkları bulundu (Tablo 
4).
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Tablo 2. Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü Ortak Toksisite Kriterleri Derecelendirme 
Sistemine göre Periferal Nörotoksisite Semptomları (N=150)

Semptom 
Normal
(Grad 0)

Hafif Şiddette 
(Grad 1)

Orta Şiddette 
(Grad 2)

Şiddetli 
(Grad 3)

n % n % n % n %

Nevralji 74 49.3 64 42.7 9 6.0 3 2.0

Parestezi 66 44.0 73 48.7 8 5.3 3 2.0

Dizestezi 105 70.0 37 24.7 5 3.3 3 2.0

Periferal Motor Nöropati 112 74.7 15 10.0 21 14.0 2 1.3

Periferal Duyusal Nöropati 119 79.3 1 0.7 28 18.7 2 1.3

Tablo 3. Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü Ortak Toksisite Kriterleri Derecelendirme 
Sistemine göre Periferal Nörotoksisite Semptomlarının Kemoterapide Kullanılan İlacın 

Nörotoksik Olma Durumuna Göre Karşılaştırılması 

Periferal Nörotoksisite
Nörotoksik  

ajanlar
Nörotoksik 

olmayan ajanlar x2 p
n n

Nevralji Normal (Grad 0) 29 45

28.718 0.000*
Hafif (Grad 1) 52 12

Orta şiddette (Grad 2) 7 2

Şiddetli (Grad 3) 3 0

Parestezi Normal (Grad 0) 21 45

41.552 0.000*
Hafif (Grad 1) 60 13

Orta şiddette (Grad 2) 7 1

Şiddetli (Grad 3) 3 0

Dizestezi Normal (Grad 0) 50 55

25.338 0.000*
Hafif (Grad 1) 34 3

Orta şiddette (Grad 2) 4 1

Şiddetli (Grad 3) 3 0
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Periferal motor 
nöropati

Normal (Grad 0) 56 56

21.405 0.000*
Hafif (Grad 1) 13 2

Orta şiddette (Grad 2) 20 1

Şiddetli (Grad 3) 2 0

Periferal duyusal 
nöropati

Normal (Grad 0) 63 56

14.532 0.002*
Hafif (Grad 1) 1 0

Orta şiddette (Grad 2) 25 3

Şiddetli (Grad 3) 2 0

x2: Ki-kare Testi  * p<0.05 Nörotoksik ajan-
lar: platin grubu ilaçlar (örn. sisplatin, kar-
boplatin, oksaliplatin), taksanlar 

Tablo 4. Periferal Nörotoksisite Semptomlarının Şiddeti, Rahatsızlık ve Sıklık Düzeyine 
Göre Dağılımı (N=150)

Şiddet Rahatsızlık Sıklık

Periferal Nörotoksisite 
Semptomları 

Şikayet 
Yok

Çok 
Hafif Hafif Orta Şiddetli Çok 

Şiddetli
Yanıt 
yok Yok Hafif Çok Yanıt 

yok
Ender Ara 

Sıra
Sık 
Sık

Yanıt 
yok

% % % % % % % % % % % % % % %

1. Ellerimde 
uyuşukluk veya 
karıncalanma var

48.7 10.0 28.0 9.3 2.7 0.7 0.6 48.7 39.3 12.0 - 2.0 37.3 10.7 50.0

2. Ayaklarımda 
uyuşukluk veya 
karıncalanma var

52.6 9.3 24.7 10.0 2.7 0.7 - 52.0 36.0 12.0 - 2.0 36.0 10.7 51.3

3. Ellerimde 
rahatsızlık 
hissediyorum

53.3 8.7 26.0 9.3 2.0 0.7 - 52.7 36.0 11.3 - 1.3 35.3 10.0 53.4

4. Ayaklarımda 
rahatsızlık 
hissediyorum

54.7 9.3 23.3 10.0 2.0 0.7 - 54.0 34.7 11.3 - 2.0 34.7 10.0 53.3

5. El veya ayak 
parmaklarımın 
uçlarında yanma 
hissi var

75.3 7.3 9.3 7.3 0.7 - - 75.3 18.7 6.0 - 2.0 17.3 5.3 75.4

6. El/ayak parmağı 
uçlarımda 
elektrik çarpması 
hissi oluşuyor

82.0 7.3 5.3 4.7 0.7 - - 82.0 14.0 4.0 - 2.0 11.3 4.7 82.0
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7. Elimdeki 
nesneleri 
hissetme/ bir 
düğmeye basma, 
cisimleri kavrama 
ile ilgili sorun 
yaşıyorum

79.3 6.7 6.0 6.0 2.0 - - 78.7 13.3 8.0 - 2.7 10.7 7.3 79.3

8. Parmaklarımı 
kullanma/ 
hareket ettirme 
konusunda 
güçlük yaşıyorum

80.0 6.7 5.3 6.7 1.3 - - 78.7 13.3 8.0 - 3.3 10.0 6.7 80.0

9. Soğukta 
kaldığımda 
ellerimde/
ayaklarımda 
ağrı var

82.6 8.0 2.7 6.0 0.7 - - 82.0 12.0 6.0 - 10.7 5.3 16.0 68.0

10. Soğuk havada 
kaldığım 
zamanlarda nefes 
alıp verirken 
güçlük çekiyorum

92.1 3.3 1.3 3.3 - - - 91.3 6.0 2.7 - 7.3 2.7 10.0 80.0

11. Eklem ağrım 
veya kas 
kramplarım var

54.0 18.7 16.7 9.3 1.3 - - 54.0 37.3 8.7 - 2.0 35.3 8.7 54.0

12. Kaslarımda 
güçsüzlük 
hissediyorum

48.7 14.0 23.3 11.3 2.0 0.7 - 48.7 40.0 11.3 - 2.0 38.0 10.7 49.3

13. Halsiz 
hissediyorum 34.0 11.3 24.0 26.7 2.7 1.3 - 33.3 40.0 26.7 - 1.3 39.3 25.3 34.1

14. Vücut veya 
el/ayaklarda 
güçsüzlük 
hissediyorum

49.4 13.3 21.3 14.0 1.3 0.7 - 48.0 39.3 12.7 - 1.3 36.7 12.7 49.3

15. Pozisyon 
değişikliğiyle kan 
basıncı düşmesi 
sorunu yaşıyorum

84.6 10.7 1.3 2.7 0.7 - - 84.7 11.3 4.0 - 0.7 10.7 2.7 85.9

16. Ayak düşmesi 
sorunu yaşıyorum 99.3 0.7 - - - - - 97.3 2.7 - - 0.7 0.7 1.3 97.3

17. Denge sorunları 
yaşıyorum 67.3 20.7 10.7 0.7 - - 0.6 69.3 28.0 2.7 - 2.0 26.0 2.0 70

18. Tat alma sorunları 
yaşıyorum 49.3 30.7 11.3 2.7 3.3 2.7 - 50.0 41.3 8.7 - 2.0 41.3 5.3 51.4

19. Koku alma 
sorunları 
yaşıyorum

50.7 30.0 11.3 2.7 3.3 2.0 - 48.6 40.7 10.7 - 2.0 41.3 6.0 50.7

20. İşitme ile 
ilgili sorunlar 
yaşıyorum

97.3 2.0 0.7 - - - - 96.0 3.3 0.7 - 0.7 2.7 0.7 95.9

21. Kulaklarımda 
çınlama/uğultu 
oluyor

96.0 2.0 1.3 0.7 - - - 95.3 4.0 0.7 - 0.7 3.3 4.0 92.0

22. Uyku sorunları 
yaşıyorum 46.6 14.7 34.0 4.0 0.7 - - 44.7 50.0 5.3 - 2.0 47.3 3.3 47.4
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23. İdrar yapımı ile 
ilişkili sorunlar 
yaşıyorum.

74.7 4.7 12.0 7.3 1.3 - - 73.3 18.0 8.7 - 1.3 20.7 4.7 73.3

24. Kabızlık sorunu 
yaşıyorum. 65.3 3.3 11.3 12.7 6.7 0.7 - 62.6 12.7 24.7 -0 16.0 22.0 38.0 24.0

İlaç tedavisi nedeniyle ortaya çıkan ağrı, ka-
rıncalanma ve uyuşma hissi nedeniyle hasta-
larda iş yaşamı/sosyal yaşam aktivitesinin ol-

dukça fazla etkilendiği, egzersiz yapma ve ev 
işleri yapma aktivitelerinin genel olarak hafif 
düzeyde etkilendiği belirlendi (Tablo 5).

Tablo 5. Hastaların İlaç Tedavisine Bağlı Ortaya Çıkan Ağrı, Karıncalanma ve Uyuşma 
Hissi Nedeniyle Günlük Yaşam Aktivitelerinin Kısıtlanma Derecesine Göre Dağılımı 

(N=150)

Günlük Yaşam Üzerindeki Etkileri 
Değerlendirme Formu
Aktviteler 

Aşırı Oldukça Orta Biraz Kısıtlılık 
Yok

Semptom 
Yok / Yanıt 

Yok

% % % % % %

1. Yürüme - 2.0 14.0 28.0 54.0 2.0

2. Egzersiz yapma 0.7 4.0 13.3 32.7 47.3 2.0

3. Ev işleri veya temizlik yapma 0.7 5.3 14.7 32.7 44.7 1.9

4. Yazı yazma - 3.3 8.0 6.0 80.7 2.0

5. Bahçe işi ve paket taşıma - 4.7 16.7 30.0 46.7 1.9

6. Kendi kendine giyinme - 2.7 6.0 8.0 80.7 2.6

7. Araba sürme - 0.7 1.3 2.0 58.7 37.3

8. Dikiş dikme, örgü örme - 4.7 12.7 23.3 54.7 4.6

9. Yemek yapma - 5.3 14.0 29.3 48.7 2.7

10. Nesnelere dokunma - 2.7 8.0 9.3 78.0 2.0

11. Hijyen gereksinimlerini 
karşılama - 2.0 10.0 20.0 66.0 2.0

12. Giysi düğmelerini ilikleme - 2.7 7.3 5.3 82.7 2.0

13. Düğmeye basma, cisimleri 
kavrama - 2.7 8.0 10.0 77.3 2.0

14. Kavanozları açıp kapama, el ile 
tutulan objeleri hissetme 0.7 3.3 12.0 21.3 60.7 2.0
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15. Yürüme - 2.0 14.7 26.7 54.7 1.9

16. İş yaşamı/sosyal yaşam - 6.7 14.7 26.7 46.7 5.2

Semptomlarla baş etme konusundaki des-
tek gereksinimleri

Hastalar periferal nörotoksisiteyle baş et-
mek amacıyla sırasıyla; en sık ağrı olduğu 
zaman hekim tarafından önerilen ağrı kesici 
ilaçlar kullandıklarını (%74), parmak uçları-
nı soğuktan korudukları ve sıcak tuttuklarını 
(%54.7), soğuk nesnelere dokunmadıkla-
rını (%53.3), ev işi ile uğraşırken koruyucu 
amaçla ayakkabı/terlik giydiklerini (%47.3), 

sıcak ve soğuk nesnelere çıplak elle temas 
etmediklerini (%46.7), ev işi yaparken koru-
yucu eldiven kullandıklarını (%27.3) bildirdi. 
Nörotoksisiteyle ilişkili belirtileri sağlık eki-
bi üyelerine bildirme durumunda hekim öne-
risiyle yapılanlar sorgulandığında; hastalar en 
sık izlem ve takibe devam edildiğini (%47.3) 
ve ortaya çıkan rahatsız edici semptomlar-
la baş etme konusunda bilgilendirildiklerini 
(%42) ve destekleyici amaçla ilaç tedavisine 
başlandığını (%8) ifade etti (Tablo 6).

Tablo 6. Hastaların Periferal Nörotoksisite ile ilişkili Belirti ve Bulgularla Baş Etme 
Davranışları (N=150)

Değişkenler Gruplar n %

Tedavi öncesi 
bilgilendirilme durumu

Evet 146 97.3

Kısmen 1 0.7

Yanıt yok 3 2.0

Baş etme konusunda 
bilgilendirilme durumu

Evet 146 97.3

Kısmen 1 0.7

Hayır 1 0.7

Yanıt yok 2 1.3

Baş etme düzeyine 
ilişkin bireysel algı

“Çok iyi” 26 17.3

“İyi” 51 34.0

“Orta” 69 46.0

“Hiç/Kötü” 3 2.0

Yanıt yok 1 0.7
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Baş etme davranışları* “Ağrım olduğu zaman hekim tarafından önerilen ağrı 
kesiciyi önerilen şekilde alıyorum”

111 74.0

“Parmak uçlarımı soğuktan koruyorum, sıcak 
tutuyorum”

82 54.7

“Buzdolabı veya dondurucu gibi soğuk nesnelere 
dokunmuyorum”

80 53.3

“Ev işi yaparken veya özellikle bahçe işi ile 
uğraşırken koruyucu amaçla ayakkabı/terlik 
giyiyorum”

71 47.3

“Sıcak veya soğuk nesnelere çıplak el ile temas 
etmiyorum”

70 46.7

“Ev işi yaparken koruyucu eldiven kullanıyorum” 26 27.3

Belirtileri sağlık ekibi 
üyelerine bildirme 
durumu

Evet, bildirdi 133 88.7

Hayır, bildirmedi 15 10.0

Yanıt yok 2 1.3

Belirtileri sağlık ekibi 
üyelerine bildirildiyse 
hekimin önerileri* 
(n=133)

“İzlem ve takibe devam edildi.” 71 47.3

“Ortaya çıkan rahatsız edici semptomlarla baş etme 
konusunda eğitim verildi.”

63 42.0

“Destekleyici amaçla ilaç tedavisine başlandı.” 12 8.0

“İlaç doz değişikliği yapıldı.” 6 4.0

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

Periferal Nörotoksisite ile ilişkili Semp-
tomları Değerlendirme Formu puanları-
nın hastaların bireysel özellikleriyle karşı-
laştırılması

Erkek hastaların Periferal Nörotoksisite ile 
ilişkili Semptomları Değerlendirme Formu 
“Şiddet” ve “Rahatsızlık” boyutu puanları 
kadın hastaların puanlarına kıyasla istatis-
tiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek 
saptandı (p<0.05). Periferal Nörotoksisite ile 

ilişkili Semptomları Değerlendirme Formu 
“Şiddet” ve “Rahatsızlık” boyut puanları ile 
yaş ortalamaları arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı, pozitif yönde ve çok düşük düzey-
de (sırasıyla, rs=0.17, rs=0.18) ilişki bulundu 
(p<0.05).

Kronik hastalık varlığı, periferal nöropati öy-
küsü, kanser türü ve tedavide kullanılan ilaç 
grupları ile anket puanları arasında istatistik-
sel olarak anlamlı bir fark bulundu (p<0.05). 
Başka kronik hastalığı olan hastaların Perife-



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 11 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Season Issue: 11 Year: 2017

ID:290 K:497
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

87

ral Nörotoksisite ile ilişkili Semptomları De-
ğerlendirme Formu’nun “Şiddet” ve “Rahat-
sızlık” boyutu puanları kronik hastalığı olma-
yanlara göre daha yüksek bulundu (p<0.05).

Periferal nöropati öyküsü olan hastaların Pe-
riferal Nörotoksisite ile ilişkili Semptomları 
Değerlendirme Formu “Şiddet”, “Rahatsız-
lık” ve “Sıklık” boyutu puanları, periferal nö-
ropati öyküsü olmayan hastaların puanlarına 
göre daha yüksek bulundu (p<0.05).

Gastrointestinal kanserli hastaların Periferal 
Nörotoksisite ile ilişkili Semptomları De-
ğerlendirme Formu “Şiddet” ve “Rahatsız-
lık” boyut puanları, meme kanseri ve “diğer 
kanser tanı grubunun” puanlarına göre ista-
tistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek 
olarak bulundu. Gastrointestinal kanserli has-
taların “Sıklık” boyutu puanları diğer kanser-
ler grubunda olan hastaların puanlarına göre 
daha yüksek saptandı.

İki-üç yıl önce kanser tanısı alan hastaların 
Periferal Nörotoksisite ile ilişkili Semptom-
ları Değerlendirme Formu “Sıklık” boyutu 
puanları, kanser tanı süresi 0-6 ay ve 7 ay-11 
ay arasında olan hastaların puanlarına göre 
daha yüksek bulundu (p<0.05).

Tedavisinde nörotoksik ilaçların kullanıldığı 
hastaların “Şiddet” ve “Rahatsızlık” boyut 
puanları, nörotoksik ilaç kullanılmayan has-
taların puanlarına göre daha yüksek bulundu 

(p<0.05). Periferal Nörotoksisite ile ilişkili 
Semptomları Değerlendirme Formu “Şiddet” 
ve “Rahatsızlık” boyut puanları ile kemotera-
pi kür sayısı arasında istatistiksel açıdan an-
lamlı düzeyde ilişki belirlendi (p<0.01).

TARTIŞMA

Kemoterapi ile ilişkili periferal nörotoksi-
site semptomlarının incelenmesi

Kemoterapi ile ilişkili periferal nöropati sık-
lığı ve hastaların yaşadıkları sorunlara yö-
nelik araştırmalar incelendiğinde, hastaların 
periferal alanlar başta olmak üzere farklı 
düzeylerde duyusal sorunlar yaşadığı dikkat 
çekmektedir. Kemoterapi ile ilişkili periferal 
nörotoksisite genellikle parestezi ve disestezi 
(uyuşukluk, karıncalanma, anormal dokunma 
hisleri) ya da soğuk hassasiyeti gibi duyusal 
semptomlarla kendini göstermektedir (Stubb-
lefield et al., 2009:2). Nitekim bu araştırma-
da; kanser hastalarının oldukça büyük bir 
oranının parestezi deneyimlediği, bu sorunu 
deneyimleyenlerin yarısında hafif düzeyde 
parestezi olduğu belirlendi. Bu sonuçlar, pa-
restezi (ciltte karıncalanma, uyuşma, yanma) 
bildiren hastaların olası travmalar açısından 
izlenmesi gerektiğine ve parmak uçlarında 
oluşan bu hissin günlük yaşam aktiviteleri 
üzerindeki olumsuz etkilerinin kontrolüne 
yönelik desteğe gereksinimleri olduğuna işa-
ret etmektedir.
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Bu çalışmada hastaların çeşitli düzeyde pares-
tezi, nevralji, dizestezi ve motor nörotoksisite 
ile ilişkili belirtiler deneyimledikleri belirlen-
di. Çalışma sonuçları, bu araştırma grubunun 
yarısında KİPN’e bağlı farklı derecede ağrı 
yaşandığını (%50.7→nevralji), tedavi süre-
since ve sonrası deneyimlenen ağrının kont-
rol altına alınması konusunda desteklenmeye 
gereksinimi olduğunu göstermektedir.

Motor nöropati belirti-bulguları sorgulandı-
ğında, hastaların dörtte biri farklı düzeyler-
de periferal motor nöropati ile ilişkili belirti 
ve bulgular yaşadıklarını bildirdi. Duyusal 
ve motor nörotoksisite ile ilişkili belirti ve 
bulgular günlük yaşamda hastaları çeşitli fi-
ziksel, mekanik ve termal travmalarla karşı 
karşıya getirmektedir. Bu araştırmada elde 
edilen sonuçlar; kemoterapi tedavisi gören 
hastalarda travma ve düşme riskinin yüksek 
olduğunu düşündürmektedir. Bu doğrultuda, 
kemoterapi süresince etkilenen duyusal ve 
motor fonksiyonlara yönelik güvenlik önlem-
lerinin arttırılmasına, sosyal yaşamın etkin ve 
güvenli şekilde sürdürülmesi konusunda bi-
rey ve ailesinin eğitimine gereksinim olduğu 
söylenebilir.

Kemoterapi ile ilişkili periferal nöropati sık-
lığına ve hastaların yaşadıkları sorunlara yö-
nelik yapılan araştırmalar incelendiğinde; 
periferal nörotoksisite ile ilişkili sorunların 
kemoterapiye bağlı gelişen sorunlar içinde 

önemli yer tuttuğu ve periferal nörotoksisite 
semptomlarının bireyin yaşamını çok boyutlu 
etkilediği görülmektedir. Bu çalışmadan elde 
edilen sonuçlar periferal nörotoksisite ile ilgili 
araştırma sonuçlarıyla paralellik göstermek-
tedir. Chan ve Ismail (2014; 5307) tarafından 
yapılan bir başka çalışmada, kemoterapi sıra-
sında en fazla göz ardı edilen sorunların peri-
feral nöropati ile ilişkili semptomlar olduğu, 
hastaların sıklıkla el veya ayak parmakların-
da uyuşma hissi (%46.7), konfüzyon veya 
konsantrasyon kaybı (%43.3), mutsuzluk 
veya depresyon (%43.3), dokunma duyusun-
da azalma (%40) gibi semptomlar yaşadıkları 
saptanmıştır. Hastalar el veya ayak parmak-
larındaki uyuşmanın kendileri için sıkıntı 
oluşturan sorunlar içerisinde %10 oranıyla 
üçüncü sırada yer aldığını belirtmiştir. Has-
taların %6.7’si nöropati ile ilişkili semptom-
ların sağlık ekibi üyeleri tarafından dikkate 
alınmayan, gözden kaçan şikayetler olduğu-
nu bildirmiştir (Chan and Ismail, 2014:5307).

Periferal nörotoksisite semptomlarının 
günlük yaşam üzerindeki etkilerinin ince-
lenmesi

Yapılan çalışmaların sonuçları, kemoterapiye 
bağlı olarak gelişen nörotoksisite semptom-
larının hastaların yaşam kalitesini önemli 
düzeyde olumsuz etkilediğini, nörotoksisite 
semptomları ile ilgili rahatsızlık derecesinin 
kemoterapi kür sayısı, kemoterapötik ajan-
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lar ve infüzyon süresine göre değişebildiğini 
göstermektedir. Ewertz ve ark.’ı (2015:587) 
tarafından yapılan sistematik bir derlemede 
taksan ve platin grubu ilaçlar kullanan hasta-
larda periferal nöropati ile ilişkili el ve ayak-
larda ağrı, uyuşukluk ve karıncalanma gibi 
şikayetlerin olduğu, özellikle oksaliplatin uy-
gulanan hastalarda soğuğa maruziyet sonra-
sı ağız ve boğazda parestezi deneyimlendiği 
belirlenmiştir. KİPN insidansı ile kemoterapi 
kür sayısı, kümülatif ilaç dozu ve infüzyon sü-
resi arasında ilişki bildirilmiştir. Sisplatin ile 
ilişkili nöropatinin geri dönüşümsüz olduğu, 
taksan ile ilişkili KİPN olgularının %30’unda 
nörotoksisite ile ilişkili şikayetlerin uzun yıl-
lar sürebildiği bildirilmektedir (Ewertz et al., 
2015:587).

Yoo ve Cho (2014:38) tarafından yapılan bir 
çalışmada; hastaların nörotoksisite semp-
tomları olarak ayaklarda uyuşma veya ka-
rıncalanma hissi (%39), tüm vücutta yaygın 
güçsüzlük hissi (%36), ellerde uyuşma veya 
karıncalanma hissi (%33) ve giysi düğmeleri-
ni kapatamama (%31) gibi şikayetler yaşadı-
ğı, periferal nöropati ile ilişkili deneyimlenen 
semptomların hastaların yaşam kalitesini ile-
ri düzeyde olumsuz etkilediği belirlenmiştir 
(Yoo and Cho, 2014:38). Benzer şekilde, bir 
başka çalışmada yaşam kalitesi ile periferal 
nöropati arasında, periferal nöropati ile fonk-
siyonel durum ve semptom ölçek puanları 
arasında negatif ilişki belirlenmiştir (Eckhoft 

et al., 2015:292). Griffith ve ark.’nın (2014:2) 
bir çalışmasında kemoterapi uygulanan top-
lam 29 hastanın dokuzunda NCI-CTCAE kri-
terlerine göre grad 1 KİPN geliştiği, hipoes-
tezi şikayetinin artışıyla paralel olarak yaşam 
kalitesi ve fonksiyonel yeterlilik düzeyindeki 
olumsuz etkilenmenin arttığı belirlenmiştir. 
KİPN ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi 
inceleyen 11 çalışmanın sekizinde KİPN ile 
yaşam kalitesi arasında negatif ilişki saptan-
mış, üç çalışmada ise KİPN ile yaşam kalitesi 
arasında bir ilişki belirlenmemiştir (Ewertz et 
al., 2015: 590).

Kemoterapi tedavisinden altı ay sonra yaşam 
kalitesi ve KİPN ile ilişkili semptomların 
incelendiği bir araştırmada, tedavi tamam-
landıktan sonraki dönemde hastaların çoğu-
nun üst ve alt ekstremitelerde nörotoksisi-
te ile ilişkili sorunlar yaşadıkları (sırasıyla, 
%78.8 ve %89.7) saptanmıştır (Beijers et al., 
2014:401). Aynı çalışmada, ellerde ve ayak-
larda uyuşma ve karıncalanma hissi, ayaklar-
da soğukluk ve ellerle nesneleri hissedememe 
şikayetlerinin deneyimlendiği bildirilmiştir. 
Hastaların %12.8’i ev işlerini yapma konu-
sunda zorlandıklarını, %20.5’i nörotoksisite 
nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini yerine 
getirme konusunda başkalarının desteğine 
gereksinim duyduklarını rapor etmiştir (Be-
ijers et al., 2014:401).
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Araştırmalar değerlendirildiğinde, kemo-
terapiye bağlı olarak gelişen norotoksisite 
semptomlarının günlük yaşam aktiviteleri-
ni olumsuz etkilemesi sonucu olarak hasta-
ların duygusal sorunlar ve stres yaşadıkları 
görülmektedir. Boehmke ve Dickerson’ın 
(2005:382) çalışmasında meme kanseri tanı-
sıyla paklitaksel tedavisi uygulanan kadınla-
rın şiddetli kemik ağrısı ve periferal nöropati 
varlığına bağlı distres yaşadıkları belirlen-
miştir. Tofthagen’in (2010:22) kemoterapi 
uygulanan 14 kanser hastasıyla yarı yapılan-
dırılmış görüşme tekniği kullanarak yaptığı 
bir niteliksel çalışmada; hastalar tarafından 
uyuşukluk, kas güçsüzlüğü ve denge kay-
bı ile ilişkili sekonder travma öyküsü rapor 
edilmiştir. Nöropatik semptomlar nedeniyle 
hastaların birçok günlük yaşam aktivitesinde 
olumsuz etkilenmeler olduğu, ayrıca hayal 
kırıklığı yaşandığı, depresyona girildiği ve 
yaşama dair amaçların kaybedildiği, sonuç 
olarak yaşamda doyum veren eğlenceli akti-
vitelerin yerine getirilemediği belirlenmiştir 
(Tofthagen, 2010:22).

Bu çalışmada tat alma değişiklikleri ve ka-
bızlık sorununun hastaları önemli düzeyde 
etkilediği görülmektedir. Bu doğrultuda hasta 
ve ailesine nörotoksik ajan kullanımı süreci 
ve sonrası barsak hareketleri, tat alma hissi 
ile ilgili değişikliklerle etkin baş edebilmek 
için tadı ve kokusu hoş baharatlar kullanabi-
lecekleri, ağır kokulu kozmetik ürünler, de-

terjan kullanılmaması gerektiği açıklanmalı 
ve konstipasyon yönetimi konusunda eğitil-
melidir.

Bu çalışmada hastaların normal sosyal ya-
şamı sürdürme, ev işleri ve bahçe işlerini 
yapma konusunda belirli düzeyde desteğe 
gereksinimlerinin olduğu, sadece öz-bakım 
uygulamalarının bağımsız ve sorunsuz şe-
kilde yerine getirilebildiği belirlendi. Toft-
hagen (2010:22) kanser hastalarının üst ve 
alt ekstremitelerde his kaybı şikayetleriyle 
eş zamanlı olarak rahatsızlık hissi veya ağrı 
şikayeti deneyimlediğini bildirmiştir. Has-
talar tarafından uyuşukluk, kas güçsüzlüğü 
ve denge kaybıyla ilişkili sekonder travma 
öyküsü rapor edilmiştir. Sonuçlar; bu semp-
tomlarla baş edebilmek için hastaların ev 
işlerinde desteklenmesi ve his kaybına bağlı 
gelişebilen kazaları önlemeye yönelik planla-
maların yapılması gerektiğini göstermektedir.

Periferal nörotoksisite ile ilişkili semptom-
larla baş etme konusundaki destek gerek-
sinimlerinin incelenmesi

Hastaların kemoterapi öncesi periferal nöro-
toksisite semptomları konusunda bilgilendi-
rilmemesi, periferal nörotoksisite semptom-
larının subjektif yapısı ve periferal nörotok-
sisite semptomlarının tanılanmasına yönelik 
geçerli-güvenilir tanılama araçlarının olma-
ması kemoterapi ilişkili nörotoksisitenin at-
lanmasına neden olabilmektedir. Tofthagen 
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(2010:27) çalışmasında hastaların deneyim-
ledikleri belirti ve bulguları tanımlama konu-
sunda güçlük yaşadığına dikkat çekmiştir. Bir 
çalışmada, kemoterapi sırasında hastaların 
sıklıkla el veya ayak parmaklarında uyuşma 
hissi, konfüzyon veya konsantrasyon kaybı, 
mutsuzluk veya depresyon, dokunma du-
yusunda azalma gibi semptomlar yaşadığı, 
%6.7’sinin nöropati ile ilişkili sorunlarının 
sağlık ekibi üyeleri tarafından dikkate alın-
mayan, gözden kaçan şikayetler olduğunu 
bildirmiştir (Chan and Ismail, 2014:5305).

Periferal nörotoksisite semptomlarının bi-
reyin günlük yaşamı üzerindeki etkilerine 
ilişkin yapılan çalışmaların sonuçları ince-
lendiğinde, nörotoksisite semptomlarıyla baş 
etme amacıyla çeşitli farmakolojik ajanların 
kullanıldığı dikkat çekmektedir. Tofthagen ve 
ark.’ı (2013:1) tarafından yapılan bir araştır-
mada, kolorektal kanser tanısıyla oksaliplatin 
tedavisiyle ilişkili periferal nöropati gelişen 
hastalara gıda takviyesi (%29) (B vitaminleri, 
alfa lipoik asit, Asetil-L-karnitin, L-glutamin, 
omega-3 yağ asitleri, oral kalsiyum ve mag-
nezyum) şeklinde nöroprotektif etkili bir ajan 
kullandığı, narkotik analjezikler (%10) stero-
id yapısında olmayan anti-enflamatuvar ilaç-
lar ve reçetesiz ilaçlar (%15), antidepresan 
ilaç (%12) ve antikonvülsan ilaçlar (%10) 
(gabapentin) kullandığı belirlenmiştir.

Bu çalışmada; kanser hastalarının periferal 
nörotoksisiteyle baş etmek adına belirli dav-
ranışlar sergiledikleri halde, bu davranışları 
sergilediğini bildiren hasta oranının istenen 
düzeyde olmadığı (%27.3-74) ve hastaların 
rahatsız edici semptomlarla etkin baş etme 
konusunda desteğe ve eğitime gereksinim-
leri olduğunu göstermektedir. Bu çalışmayla 
benzer şekilde, Tofthagen ve ark.’nın yapmış 
olduğu bir çalışmada (2013:3) hastalar oksa-
liplatin tedavisi süresince soğuk ısıya maruz 
kalmaları durumunda ağrı şeklinde dene-
yimledikleri nöropati semptomlarının alev-
lendiğini, kas sertliği şikayetinin arttığını ve 
fiziksel aktivitelerin sürdürülmesi konusunda 
daha fazla güçlük yaşadığını bildirmiştir. Ko-
lorektal kanser tanısıyla oksaliplatin tedavi-
si uygulanan hastalar etkilenen ekstremiteyi 
korumak için sıklıkla eldiven-çorap giydiği-
ni, etkilenen bölgeyi rahatlatmak için bölge-
yi soğuktan koruduğunu ve sıcak uygulama 
yaptığını ve sıcak sıvı tüketerek sıcak kalma-
ya çalıştığını bildirmiştir (Tofthagen et al., 
2013:3). Hastaların nörotoksisite semptom-
larıyla baş etme amacıyla kullandıkları far-
makolojik olmayan yaklaşımları belirlemeye 
yönelik araştırmalar incelendiğinde, özellikle 
periferleri korumaya yönelik önlemler aldık-
ları ancak bunların sınırlı düzeyde olduğu gö-
rülmektedir.

Tüm çalışma sonuçları incelendiğinde, has-
taların duyu kaybı ile ilişkili rahatsızlıkları 
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kontrol altına almak, olası fiziksel ve ter-
mik travmaları önlemek amacıyla ilaç dışı 
çeşitli uygulamalara başvurduğu ve hekim 
tarafından reçete edilen ilaçları kullandı-
ğı görülmektedir. Benzer şekilde, bu çalış-
mada kanser hastalarının periferal nöropati 
semptomlarıyla baş etmek amacıyla hekim 
tarafından önerilen analjezikleri kullandığı, 
ancak örneklemin fiziksel, iskemik veya ter-
mal yaralanma riski açısından sıcak ve soğuk 
nesnelerle temas ederken güvenlik önlemle-
rini alma oranının ise istenen düzeyde olma-
dığı görülmektedir. Bu araştırmanın sonuçları 
hastaların kemoterapiye bağlı olarak gelişen 
nörotoksisite semptomlarıyla baş etme ama-
cıyla kullanılabilecek farmakolojik olmayan 
yaklaşımlar konusunda eğitilmesi gerektiğini 
göstermektedir.

Bu çalışmada grubun çoğu nörotoksisite ile 
ilişkili deneyimledikleri belirti ve bulguları 
sağlık ekibi üyelerine bildirdiklerini, sağlık 
ekibi üyelerine bildirdiklerinde hekim öne-
rileri doğrultusunda periferal nörotoksisite 
ilişkili belirti ve bulguları açısından izlem ve 
takibe devam edildiğini, ortaya çıkan rahatsız 
edici semptomlarla baş etme konusunda bil-
gilendirildiklerini ve destekleyici amaçla ilaç 
tedavisine başlandığını rapor etmiştir.

Periferal Nörotoksisite ile ilişkili Semp-
tomları Değerlendirme Formu puanları-
nın bireysel özelliklere göre incelenmesi

Bu çalışmadan elde edilen sonuç, nörotok-
sisiteyle ilişkili semptomlar nedeniyle erkek 
hastaların kadınlara göre günlük yaşam akti-
vitelerinin yerine getirilmesi konusunda daha 
çok sıkıntı ve rahatsızlık yaşadıklarını ve baş 
etme becerilerinin geliştirilmesi konusunda 
daha çok desteğe gereksinimleri olduğunu 
göstermektedir.

Bu çalışmada, Eckhoft ve ark.’ının sonucuy-
la benzer (2015:293) şekilde, yaş ile nöro-
toksisite semptomları arasında pozitif yönde 
bir ilişki saptandı. Bu sonuç ileri yaşlarda 
kemoterapi yan etkilerini tolere etme düze-
yinin azaldığını ve yaşlı hastaların periferal 
nörotoksisite semptomlarının kontrolüne iliş-
kin desteğe gereksinimleri olduğuna işaret 
etmektedir.

İstatistiksel olarak anlamlı ancak çok düşük 
düzeyde ilişki saptanmakla birlikte, bu çalış-
mada son bir yıl içinde sağlık durumuna iliş-
kin algının kötüleşmesiyle paralel olarak nö-
rotoksisite semptomlarının şiddetlendiği ve 
yaşanan sorunların arttığı saptandı. Bu çalış-
mada hastaların puanları kronik hastalık du-
rumu, periferal nöropati öyküsü, kanser türü 
ve kemoterapötik ajanlara göre karşılaştırıl-
dı ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulun-
du. Benzer şekilde, bir sistematik derlemede 
nöropati öyküsü ile KİPN gelişimi arasında 
ilişki bulunmuştur (Ewertz et al., 2015:587). 
Kanser dışında başka sağlık sorunları ve nö-
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ropati öyküsü olan hastalarda periferal nöro-
toksisite ile ilişkili belirti ve bulguların daha 
şiddetli düzeyde deneyimlendiği ve günlük 
yaşamda daha fazla rahatsızlık yaşandığı be-
lirlendi. Bu sonuç, kanser tanısına ek olarak 
başka kronik sağlık sorunu ve periferal nöro-
pati öyküsü olan hastaların kemoterapi süre-
since periferal nörotoksisite ile ilişkili belirti 
ve bulgular açısından daha yakından izlenme-
si ve semptom kontrolü konusunda daha fazla 
desteklenmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Gastrointestinal kanserli hastalarda periferal 
nöropati semptomlarının daha şiddetli olma-
sının gastrointestinal kanserlerin tedavisin-
de oksaliplatin, 5-fluorourasil, kapesitabin, 
irinotekan, paklitaksel ve dosetaksel isimli 
ajanların daha sık kullanılmasıyla ilişkili ol-
duğu düşünülmektedir. Bu araştırma sunucu; 
özellikle gastrointestinal kanserli hastaların 
periferal nörotoksisite semptomları konusun-
da tedavi süresince daha yakından izlenmesi, 
periferal nörotoksisite ile ilişkili deneyimle-
nen subjektif ve objektif bulguların en kısa 
sürede sağlık çalışanlarına bildirilmesi ve ilaç 
ve doz değişiklikleri açısından tedavinin daha 
sık gözden geçirilmesi ve baş etme strateji-
leri konusunda eğitilmesi gerektiğine işaret 
etmektedir. Semptomlar şiddetlendirebilece-
ği için özellikle oksaliplatin grubu ilaçların 
uygulandığı hastalara soğuğa maruziyetin 
önlenmesi konusunda açıklama yapılmalıdır.

Kemoterapötik ajana göre KİPN prevalansı 
değişmektedir (Seretny et al., 2014:2468). 
Kiser ve ark.’nın yapmış olduğu bir çalışma-
da (2010:758) taksan ve platin grubu kemo-
terapötik ajan uygulanan jinekolojik kanserli 
hastalarda taksan ve platin grubu ilaç uygu-
lanmayan hastalara göre periferal nöropati 
semptomlarının belirgin düzeyde daha fazla 
olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma sonuçları 
kemoterapi sürecinde nörotoksik ajan kulla-
nan hastaların periferal nöropati semptomla-
rını daha sık ve daha şiddetli düzeyde dene-
yimlediklerini göstermektedir. Sağlık ekibi 
üyeleri tarafından motor ve duyusal fonksi-
yonlar periyodik olarak değerlendirilmeli ve 
yakın takip sürdürülmelidir. Hasta ve ailesi 
günlük yaşam aktivitelerinin güvenli şekilde 
yerine getirilmesi, rahatsız edici semptomla-
rın en kısa sürede rapor edilmesi ve his kaybı-
na bağlı gelişebilecek olası kazalara yönelik 
önlemler konusunda eğitilmelidir.

SONUÇ 

Bu çalışmada tedavide nörotoksik etkili ke-
moterapötik ajanlar kullanılan hastalarda 
periferal nörotoksisite semptomlarının daha 
şiddetli olduğu ve hastaları daha fazla rahat-
sız ettiği, günlük yaşamda fiziksel, psikolo-
jik ve sosyal fonksiyonlar ile ilgili sorun ve 
sınırlılıkların daha fazla olduğu bulundu. Bu 
nedenle, nörotoksik ajan kullanan hastalarda 
periferal nöropati semptomlarının kontrol al-
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tına alınması ve günlük yaşam aktivitelerinin 
desteklenmesi oldukça önemlidir.

ÖNERİLER

Kemoterapi ile ilişkili periferal nörotoksisi-
tenin önlenmesi, periferal nörotoksisite ge-
lişen hastalarda günlük yaşam aktivitelerinin 
geliştirilmesi ve semptomlarla etkin baş etme 
davranışları geliştirilmesine yönelik hasta 
eğitimi kanser tedavisinin başarısı adına ge-
reklidir. Duyusal ve motor etkilenmelerle 
ilişkili his kayıpları, kas güçsüzlüğü ve denge 
sorunları nedeniyle olası termal, fiziksel ve 
mekanik travmaları önlemeye yönelik has-
ta ve ailesiyle işbirliği (çevre güvenliği vb.) 
yapılmalıdır. Kanser evresi ileri olan, uzun 
süre kanser tanısı aldığını bildiren, kanserle 
birlikte eş zamanlı başka sağlık sorunları olan 
ve periferal nöropati öyküsü bildiren hastalar 
tedavi protokolü ve nörotoksisite belirti-bul-
guları açısından izlenmelidir. Günlük yaşam 
aktivitelerinin gerçekleştirilmesi sırasında 
olası travma ve düşme riskini azaltmak için 
etkilenen duyusal ve motor fonksiyonlara 
ilişkin güvenlik önlemleri arttırılmalıdır. 
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Chemotherapy-induced peripheral neurotoxicity (CIPN) is a do-
se-limiting toxicity caused by many chemotherapy and biotherapy agents. Symptoms of che-
motherapy-induced peripheral neurotoxicity can significantly impair the quality of life. It has 
been determined that the patients’ psychological and functional status, and sleep quality are 
affected negatively associated with chemotherapy-induced peripheral neurotoxicity. Patients 
undergoing chemotherapy should be monitored for side-effects and toxicities associated with 
treatment, other than the efficacy of treatment. Early recognition of toxicities has very signifi-
cant effects on cancer treatment outcomes. Assessment of the neurotoxicity-related risk factors, 
the patient care needs and the neurotoxicity symptoms will contribute to effective symptom 
management and improve the quality of life of cancer patients. Aim: The study was conducted 
to evaluate the chemotherapy-induced peripheral neurotoxicity symptoms in cancer patients, 
and the education needs for the management of peripheral neurotoxicity symptoms. Methods: 
The research adopted a descriptive research design. The research sample consisted of 150 can-
cer patients receiving chemotherapy. This study was carried out in the chemotherapy unit of a 
research center affiliated to a foundation university in Istanbul. The criteria for inclusion in the 
study sample were to undergoing chemotherapy with cancer diagnosis, volunteering to partici-
pate in the research, being 18 years of age or older, speaking and understanding Turkish and not 
being at the terminal stage of cancer. All patients who met the sampling criteria were included 
into study sample. Ethics committee approval and institutional permission were obtained. The 
data was collected for a period of five months (January- May 2015). Data was gathered using 
“Neurotoxicity Evaluation Form Based on Common Toxicity Criteria”, “Evaluation Form for 
Symptoms Associated with Peripheral Neurotoxicity” and “Daily Life Activities Evaluation 
Form”. The data were analyzed at the using the SPSS 16.0 software program. Non-parametric 
tests (Kruskal-Wallis h test, Mann-Whitney U test, Spearman’s rank correlation coefficient) 
were used to compare the survey scores with patients’ personal-, disease- and treatment-va-
riables. Peripheral neurotoxicity severity rates were compared by chi-square test with respect 
to using neurotoxic agents and non-neurotoxic agents. Results: The mean age of patients was 
55.06 ± 11.86. The patients were diagnosed with gastrointestinal cancers (35.3%) and breast 
cancer (42.7%). The sample (32.7%) underwent chemotherapy agents with neurotoxic effects 
(taxanes, cisplatin, oxaliplatin and carboplatin). The patients suffered from mild (grade 1) neu-
ralgia (42.7%), paresthesia (48.7%), dysesthesia (24.7%), peripheral motor neuropathy (10%) 



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 11 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Season Issue: 11 Year: 2017

ID:290 K:497
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

98

and peripheral sensory neuropathy (0.7%) complaints. A small portion of the sample suffered 
from moderate to severe (grade 2 and 3) neuralgia (8%), paresthesia (7.3%), dysesthesia (5.3%), 
peripheral motor (15.3%) and sensory neuropathy associated complaints (20%). More than half 
of patients (54.7%) reported to protect their finger or toe tips against the cold for coping with 
pain and numbness thereof kept the fingers warm; avoided touching cold objects (53.3%) such 
as refrigerators or freezers; and 74% used painkillers recommended by physicians. Peripheral 
neurotoxicity complaints (grades 1, 2, and 3) were higher in patients using neurotoxic chemot-
herapeutic agents than those who did not use neurotoxic chemotherapeutic agents in chemot-
herapy regimen. Most of the patients were reported to experience restrictions in “household 
chores/cleaning” (55.3%), “gardening and carrying a small package” (53.3%), “business/social 
life” (53.3%), “exercising” (52.7%), “cooking” (51.3%) and “walking” (46%) activities due to 
pain, tingling and numbness. There was a statistically significant, positive and very low cor-
relation between neurotoxicity survey scores and patients’ age (p<0.05). Neurotoxicity-related 
complaints were significantly higher in male patients, in patients with low education level, 
with gastrointestinal cancers, and with advanced stage of disease (p<0.05). The study found a 
statistically significant correlation between the peripheral neurotoxicity survey scores and the 
number of chemotherapy cycles. The patients were monitored very frequently with respect to 
symptoms right after reporting the signs induced by chemotherapy-induced peripheral neuro-
toxicity to the healthcare team members. The patients reported to be informed about coping 
with disturbing neurotoxicity symptoms. Conclusion: The study results indicated that patients 
experienced different degrees of peripheral neurotoxicity symptoms, and they needed support 
in coping with the effects of sensory and motor toxicity symptoms on individual’s daily life. 
Research findings showed that the cancer patients with complaints of chemotherapy-induced 
peripheral neurotoxicity affect the daily life activities adversely. Chemotherapy-induced perip-
heral neurotoxicity contribute to emotional problems and cause distress. The cancer patients 
should be informed about the non-pharmacologic approaches that can be used for coping with 
chemotherapy-induced peripheral neurotoxicity symptoms. Cooperation with the patient and 
the family (environmental safety, etc.) is needed to prevent any possible thermal, physical and 
mechanical trauma due to sensory and motor sensory deficits, muscle weakness and balance 
problems. Patients who had a low education level, with advanced cancer stage, longer duration 
of cancer diagnosis, presence of concurrent other health problems and a history of peripheral 
neuropathy need to be monitored closely in terms of treatment protocol. It is vital to cooperate 
with patient-family in order to improve coping skills with neurotoxicity complaints.
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Öz: Amaç: Hemşirelik öğrencilerinin kariyer planları ve 
bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Yöntem: 
Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışmanın evrenini Amasya 
Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencileri (n=278), 
örneklemini ise araştırmaya katılmaya istekli öğrenciler 
(n=195) oluşturmaktadır. Veriler yüz yüze görüşme yöntemi 
ile araştırmacılar tarafından ilgili literatür taranarak oluşturu-
lan ‘’Kişisel Bilgi Formu ve Mezuniyet Sonrası Kariyer Planı 
Değerlendirme Formu’’ aracılığı ile elde edilmiştir. Veriler 
ortalama, yüzdelik hesaplama, ki kare testi yöntemleri kulla-
nılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin %50.8’inin 
bölümü isteyerek seçtiği,%34.4’ünün hemşireliği çok sevdiği, 
%33.3’ünün kariyer yapmak için okuduğunu ifade ettikleri 
saptanmıştır. Öğrencilerin kariyer planlarını etkileyen faktör-
ler; yaş, öğrenim gördükleri sınıf, bölümünü isteyerek seçme, 
formasyon almayı düşünme durumları, aldıkları eğitimi yeter-
li görme durumlarıdır. Öğrencilerin kariyer planlarını etkile-
meyen faktörler; cinsiyet, mezun oldukları lise, alttan aldıkları 
ders sayısı, anne ve babanın öğrenim durumu, ailelerinin gelir 
düzeyi ve meslekte branşlaşmanın önemli olduğunu düşünme 
durumlarıdır. Sonuç: Öğrencilerin kendilerini geliştirmek için 
mesleği icra ederken yüksek lisans eğitimi de almak istedikle-
ri saptanmıştır. Öğrencilerin kariyer planlamasında hem okul 
hem de klinik ortamda destek ve rol modeli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Kariyer planı, Profesyonellik

Abstract: Aim: To determine the career planning of the nurs-
ing students and the factors that affect them. Method: This 
descriptive study consists of students from nursing department 
of Amasya School of Health (n = 278) and the sample is com-
posed of students who wanted to participate in the research 
(n = 195). The data was obtained by face-to-face interview 
method through the “Personal Information Form” and “Career 
Plan Evaluation Form After Graduation”, which were formed 
by researchers by searching the related literature. Results: It 
was determined that 50.8% of the students willingly choose 
this department, 34.4% of them like nursing too much and 
33.3% of them would like to make a career. Factors affect-
ing students’ career plans are age, the class, the willingness 
to choose the department, thinking about getting a formation, 
and finding their education sufficient. Factors that do not affect 
career plans are gender, the high school they graduated from, 
the number of failed lessons, mother and father’s level of edu-
cation, the level of income and considering specialization to 
be important for professional development. Conclusions: It 
has been detected that students want to receive post graduate 
education while working to improve themselves. In the ca-
reer planning of students, support and role model should be in 
school and clinical ambience.

Key Words: Nursing, Career planning, Professionalism
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GİRİŞ

Kariyer, “bireyin, yaşamındaki üretken yıl-
ların çoğunu harcayarak başlangıç yaptığı, 
geliştirdiği ve genelde çalışma hayatının so-
nuna kadar sürdürdüğü iş ya da meslek” ola-
rak tanımlanmakla birlikte günümüzde bu 
tanımın ötesinde daha geniş bir anlam ifade 
etmektedir. Kariyer, bireyin sadece sahip ol-
duğu iş değil, işyerinde kendisine verilen rol-
den beklentisini, amacını gerçekleştirebilme-
si için eğitim dönemini kapsayan bir süreçtir. 
Böylece kariyer; bireyin sahip olduğu bilgi, 
beceri, yetenek ve çalışma arzusu ile o işlet-
mede ilerleyebilmesidir (Eryiğit, 2000:411). 
Bu doğrultuda kariyer kavramı, tercih edilen 
meslekte ilerlemek ve bunun sonucunda daha 
fazla para kazanmak, sorumluluk üstlenmek, 
statü, güç ve saygınlık elde etmektir (Yıldız, 
2002:229). Diğer bir deyişle kariyer bir “ba-
şarı derecesini” çağrıştırmaktadır. Rekabet 
ortamında fark yaratabilmenin başarılı olma-
ya bağlı olduğunun farkına varan işletmeler, 
çalışanlarının daha üretken olabilmesini, ve-
rimliliklerinin arttırılmasını ve gelişen dün-
yaya ayak uydurabilecek bilgi ve beceriye 
sahip olmalarını sağlayabilmek için etkin bir 
kariyer planlamasına ihtiyaç duymaktadırlar 
(Sav, 2008:6). Bu doğrultuda kariyer planla-
ma sadece çalışanlar için değil işverenler için 
de önemli bir kavram haline gelmektedir.

Kariyer planlama bir iş görenin sahip olduğu 
bilgi, yetenek, bece ri ve güdülerinin gelişti-
rilmesiyle, çalışmakta oldu ğu örgüt içindeki 
ilerleyişinin ya da yükselmesinin planlanma-
sıdır. Bu nedenle kariyer planlamada; bireyin 
hem kendisini hem de içinde bulunduğu çev-
reyi dikkate alarak, ilk önce kendisine en uy-
gun alanı seçmesi ve kariyeri ile ilgili hedef-
leri tespit etmesi ve daha sonra da bu kariyer 
hedeflerine ulaş mada önceliklerini belirleme-
si gerekir. Bireyin zaman planlaması yapma-
sını sağlayacak iş, eğitim ve diğer gelişimsel 
etkinlik lerini programlaması gerekmektedir 
(Bektemür vd.,  2016:8; Sav, 2008:23).  

KURAMSAL ÇERÇEVE

Çalışma koşulları ve çalışma alanlarını tanıyıp 
mesleği isteyerek seçen bireylerin, o mesleği 
gerektiği gibi icra etmesi hem çalışanların iş 
doyumunu hem de hizmet alanların memnu-
niyetini arttırmaktadır. Bu durum her meslek 
için geçerli olmakla birlikte özellikle insan 
sağlığını ilgilendiren mesleklerde daha fazla 
önem taşımaktadır (Altuntaş vd., 2005:181; 
Şirin vd.,  2008:71; Göz ve Gürbüz, 2005:84).

Hemşirelik, sağlığı korunmak, geliştirmek ve 
hastalık durumunda iyileştirmek gibi önem-
li sorumlulukların yüklendiği bir meslektir. 
Hemşirelik; eğitim yetersizliği, aile-ekip-has-
ta iletişim hataları, mesleğin kadın mesleği 
olarak görülmesi gibi nedenlerle profesyonel 
meslekleşme sürecinde gecikmeler yaşanma-
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sına, bireysel ve toplumsal algısının olum-
suz olmasına neden olmuştur (Dağhan vd., 
2016:61). Bu durum bireylerin meslek tercih-
lerini de etkilemiştir. Hemşirelik mesleğinin 
aile, arkadaş vb. kişilerin yönlendirmesi ile 
değil de isteyerek seçilmesi, edilen bilgi ve 
becerilerin mesleğin uygulanması sırasında 
etkin kullanılması ve mesleğin toplumdaki 
saygınlığının koruması gerekir (Özpancar 
vd, 2008:10). Fakat hemşireler ve hemşire-
lik öğrencileri ile yapılan bir çok çalışmada; 
meslek seçiminin bilinçli olarak yapılmadığı 
özellikle iş bulma kolaylığı, aile önerisi gibi 
nedenlerle seçilen hemşirelik mesleğini sür-
dürmekten memnun olmadıkları ve tüken-
mişlik düzeyinin  yüksek olduğu belirtilmek-
tedir (Zencir ve  Eşer, 2016:32; Haran vd., 
1998:76;  Altay vd., 2010:12; Metin ve Özer, 
2007;64; Özpancar vd., 2008:12).  Ulusla-
rarası literatürde yer alan konu ile ilgili ça-
lışmalarda da hemşirelik mesleğinin düşük 
kamusal imaj algısının, ailenin, toplumun 
kültürel yapısının (Shoqirat and Abu-Qamar 
2015:20) ve yerleşim yerinin (Mckenna et al.,  
2010:179) kariyer planında etkili olduğu be-
lirtilmektedir. Kariyer seçiminde başarılı olan 
insanlar, işlerinden memnun olanlardır.

Hemşirelikte profesyonelleşmenin ilk adımı 
kariyer planlamasıdır. Bu nedenle çalışma-
mızda hemşirelik öğrencilerinin kariyer plan-
ları ve bunları etkileyen faktörlerin belirlen-
mesi amaçlanmıştır.

AMAÇ

Hemşirelik öğrencilerinin kariyer planları ve 
bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.

KAPSAM

Çalışma alanlarını tanıyıp mesleği isteyerek 
seçen bireylerin, mesleklerini etkin şekilde 
yürütmeleri verilen hizmetin kalitesini artırır-
ken, hem çalışanın hem de hizmet alanların 
memnuniyetini de etkilemektedir. Kariyer 
planlarına nasıl yön vereceklerine karar ve-
ren ya da kariyer planı olmayan bireylerin 
belirlenmesi mesleğe ve meslekleşme süreci-
ne büyük katkı sağlayacaktır. Okul yıllarında 
mesleği tanıyabilen öğrenciler mesleği icra 
ederken mesleğin amacına, etik kodlarına, 
bireyin ve kendinin özsaygısına yakışır bir 
şekilde mesleğini gerçekleştirebilir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışmanın 
evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılında 
öğrenim gören Amasya Üniversitesi Sağlık 
Yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencileri 
(n=278), örneklemi ise araştırmaya katılma-
ya istekli öğrenciler (n=195) oluşturmuştur. 
Veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile araştır-
macılar tarafından geliştirilen ‘’Kişisel Bilgi 
Formu’’ ve ‘’Mezuniyet Sonrası Kariyer Pla-
nı Değerlendirme Formu’’ aracılığı ile elde 
edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 20 paket 
programına aktarılarak, ortalama, yüzdelik 
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hesaplama, nominal değerler arasındaki fark-
lılıklar incelenirken Ki-Kare Analizi kulla-
nılmış olup RxC tablolarda gözelerdeki bek-
lenen değerlerin %20’den fazlasının 5’den 
küçük olduğu durumlarda Monte Carlo simü-
lasyonu yardımıyla Pearson Ki-Kare Analizi 
yapılmıştır. Sonuçlar yorumlanırken anlamlı-
lık düzeyi p<0.05 olarak belirlenmiştir. 

Veri Toplama Formları

1.Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tara-
fından hazırlanan bu formda demografik ve-
rileri içeren 15 ve hemşirelik mesleğine bakı-
şı içeren 7 soru olmak üzere toplam 21 soru 
yer almaktadır. 

2.Mezuniyet Sonrası Kariyer Planı Değer-
lendirme Formu: Otuz maddeden oluşan 
bu form; yüksek lisans yapmayı düşünenler, 
yüksek lisans yapmayı düşünmeyenler, çalış-
mayı düşünenler, hem çalışıp hem de yüksek 
lisans yapmayı düşünenler, hemşirelik mes-
leğini yapmayı düşünmeyenler olmak üzere 
toplam beş başlıktan oluşmaktadır. Formda 
yer alan  sorular evet, hayır, kararsızım şek-
linde üçlü likert tipindedir (Korkmaz ve Gör-
gülü, 2010: 5-8, Yiğit vd., 2007;7, Özpançar  
vd., 2008:13) . 

Araştırmanın etik onayı Amasya Üniver-
sitesi Bilim Etik Kurulu’ndan yazılı olarak 
alınmıştır (Amasya Üniversitesi Bilim Etik 
Kurulu, 22.12.2014; 30640013-044-1177). 

Ayrıca gönüllülük ilkesi doğrultusunda 
araştırmaya katılan öğrencilerden sözel izin 
alınmıştır.

ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI

Bu araştırma 2014-2015 eğitim-öğretim yı-
lında Amasya Üniversitesi Sağlık Yükseko-
kulu hemşirelik bölümünde okuyan öğrenci-
lerin görüşleri ile sınırlıdır. 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Hemşirelik öğrencilerinin kariyer planlama-
ları ile sosyo-demografik özellikleri arasında 
anlamlı bir ilişki var mıdır?

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ

Hemşirelik öğrencilerinin kariyer planlama-
ları ile yaşı arasında anlamlı bir fark vardır. 

Hemşirelik öğrencilerinin kariyer planlama-
ları ile öğrenim gördükleri sınıfı arasında an-
lamlı bir fark vardır. 

Hemşirelik öğrencilerinin kariyer planlama-
ları ile mesleğe bakış açıları arasında anlamlı 
bir fark vardır.

BULGULAR

Öğrencilerin Sosyodemografik ve Mesleğe 
Ait Özellikleri

Öğrencilerin %50.8’inin 21-23 yaş aralığın-
da, %75.9’unun kız, %41.5’inin Anadolu Li-
sesi mezunu olduğu, %50.8’inin bölümü is-
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teyerek seçtiği, %34.4’ünün hemşireliği sev-
diği, %33.3 kariyer yapmak için, %50.8’inin 
ise meslek sahibi olmak için okuduğunu ifade 

ettikleri, %74.4’ünün meslekte branşlaşma-
nın gerekli olduğu ifade ettikleri belirlenmiş-
tir (Tablo 1). 

Tablo 1. Öğrencilerin Sosyodemografik Özellikleri ve Hemşirelik Mesleğine İlişkin  
Görüşleri (n=195)

Değişkenler Özellikler n (%)

Yaş

Cinsiyet 

Sınıf

18-20 87   (44.6)

21-23 99   (50.8)

24-26
Kız

9     (4.6)
148 (75.9)

Erkek

Hemşirelik 1

47   (24.1)

44  (22.6)

Hemşirelik 2 42  (21.5)

Hemşirelik 3 61  (31.3)

Hemşirelik 4 48  (24.6)

Mezun Olunan Lise Düz Lise 75  (38.5)

Anadolu Lisesi 81  (41.5)

Anadolu Öğretmen Lisesi 14  (7.2)

Sağlık Meslek Lisesi 25  (12.8)

Annenin Eğitim Düzeyi Okur Yazar Değil
İlkokul
Lise

16   (8.2)
127 (65.1)
43   (22.1)

Üniversite 9     (4.6)

Babanın Eğitim Düzeyi Okur Yazar değil
İlkokul
Lise

3    (1.6)
88  (45.1)
54  (27.7)

Üniversite 50  (25.6)
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Ailenin Gelir Düzeyi Asgari ücretten az 16 (8.2)

1000-2000 Tl 72 (36.9)

2000 Tl üstü 86 (44.1)

Bölümünü İsteyerek mi Seçtiniz? Evet 99 (50.8)

Hayır 96 (49.2)

Hemşirelik Mesleğinden Beklentiniz 
Nedir?

Kolay iş bulma 59 (30.3)

İyi bir hemşire olma 55 (28.2)

Kariyer sahibi olma 42 (21.5)

Diğer 39 (20)

Hemşireliğin Meslek Haline Geldiğini 
Düşünüyor musunuz?

Evet 106 (54.4)

Hayır 14 (7.2)

Kararsızım 46 (23.6)

Erkeklerin Mesleğe Katılmasını Nasıl 
Buluyorsunuz?

Gerekliydi 114 (58.5)

Çok ihtiyaç vardı 59 (30.3)

Katılmasalar da Olur 16 (8.2)

Düşünmedim 6 (3.1)

Sizce Hemşirelik Mesleğinde Branşlaşma 
Gerekli mi?

Hemşirelik Mesleğini Seviyor musunuz?

Okuldan Beklentiniz Nedir?

Evet 145 (74.4)

Hayır 8 (4.1)

Kararsızım
Evet
Hayır
Kararsızım
Zamanla sevebilirim
Meslek sahibi olma
Lisans mezunu olma
Kariyer yapma 
Diğer

41 (21)
67 (34.4)
22 (11.3)
66 (33.8)
40 (20.5)
99 (50.8)
22 (11.3)
65 (33.3)
9(4.6)

Öğrencilerin kariyer planı değerlendirme so-
rularına verdikleri yanıtların yüzdeleri Tablo 
2’de verilmiştir.



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 11 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Season Issue: 11 Year: 2017

ID:307 K:208
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

105

Tablo 2. Öğrencilerin Kariyer Planı Değerlendirme Sorularına Verdikleri Cevapların 
Dağılımı

Öğrencilerin Cevapları Evet Hayır Kararsızım

Mezun 
Olduktan 
Sonra 
Çalışmayı 
Düşünen 
Öğrenciler 
(n=68)

Özellikle istediğiniz bir hastane var mı? 37(%54.4) 30(%44.1) 1(%1.4)

Özellikle istediğiniz bir il var mı? 50(%73.5) 16(%23.5) 2(3.0)

Özellikle istediğiniz servis ve alan var mı? 34(%50.0) 23(%33.8) 11(16.2)

Çalışacağınız alan ile ilgili eğitim /sertifika 
almak istiyor musunuz? 58(%86.6) 7(%10.4) 2(%3)

Alacağınız maaşın sizi tatmin edeceğini 
düşünüyor musunuz? 34(%50) 17(%25) 17(%25)

Çalışma hayatındaki zorlukların sizi ve ailenizi 
olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyor 
musunuz? 

25(%36.7) 28(%41.2) 15(%22.1)

Servisteki ekip arkadaşlarınızla rahat iletişim 
kuracağınızı düşünüyor musunuz? 52(%76.5) 7(%10.3) 9(%13.2)

Çalışma saatlerinin fazla olduğunu düşünüyor 
musunuz? 40(%58.8) 14(%20.6) 14(%20.6)

Çalıştığınız alana kolayca uyum 
sağlayabileceğinizi düşünüyor musunuz? 40(%58.8) 7(%10.3) 21(%30.9)

Yüksek 
Lisans 
Yapmayı 
Düşünen 
Öğrenciler 
(n=52)

Yüksek lisans eğitimi için neler yapmanız 
gerektiğini biliyor musunuz? 28(%53.8) 16 (%30.8) 8 (%15.4)

Hangi alanda yüksek lisans yapacağınıza karar 
verdiniz mi? 12(%23.1) 22 (%42.3) 18(%34.6)

Sadece maaşınızı yükseltmek için mi yüksek 
lisans yapacaksınız? 5 (%9.6) 37(%71.2) 10(%19.2)

Kendinizi geliştirmek için mi yüksek lisans 
yapmayı düşünüyorsunuz? 43(%82.7) 3(%5.8) 6(%11.5)

Yüksek lisans eğitimi için okul hayatınız 
süresince bilgi aldığınız insanlar oldu mu? 22(%42.3) 26(%50) 4(%7.7)

Herhangi bir dil kursu eğitimi alıyor musunuz? 12(%23.1) 38(%73.1) 2(%3.8)

Sağlık ile ilgili araştırma ve makaleleri takip 
ediyor musunuz? 31(%59.7) 19(%36.5) 2(%3.8)
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Hem Yüksek 
Lisans 
Yapıp Hem 
Çalışmayı 
Düşünen 
Öğrenciler 
(n=51)

Maddi durumum yetersiz  23(%45.1) 21(%41.2) 7(%13.7)

Her ikisini aynı anda yapmak istiyorum çünkü 
hayatım da zaman kaybı istemiyorum 42(%82.4) 6(11.8) 3(%5.8)

Mesleğimde el becerisini daha iyi kazanmayı 
düşünüyorum 49(%96.0) 1(%2.0) 1(%2.0)

Çalışma hayatında kazandığım bilgileri tezime 
aktarmak istiyorum 43(%84.3) 3(%5.9) 5(%9.8)

Çalışma arkadaşlarımdan bir farkım olmasını 
istiyorum 36(%70.6) 11(%21.6) 4(%7.8)

Çalışma hayatı ve eğitim hayatını aynı anda 
devam ettirebileceğimi düşünüyorum 41(%80.4) 1(%2.0) 9(%17.6)

Hemşirelik 
Mesleğini 
Yapmayı 
Düşünmeyen 
Öğrenciler 
(n=12)

Mesleği sevmiyorum 7(%58.3) 2(%16.7) 3(%25.0)

Hemşirelik bölümüne istemeyerek geldim 10(%83.4) 1(%8.3) 1(%8.3)

Sadece lisans mezunu olabilmek için okuyorum 9(%75.0) 1(%8.3) 2(%16.7)

Hastalar ile iletişim problemi yaşıyorum 4(%33.3) 6(%50.0) 2(%16.7)

Refakatçi ile iletişim problemi yaşıyorum 3(%25.0) 8(66.7) 1(%8.3)

El becerimin iyi olmadığını düşünüyorum 3(%25.0) 8(66.7) 1(%8.3)

Kendime güvenmiyorum 3(%25.0) 8(%66.7) 1(%8.3)

Bilgi düzeyimin bu mesleği yapmaya yeteceğini 
düşünmüyorum 3(%25.0) 7(%58.3) 2(%16.7)

Öğrencilerin Sosyodemografik Özellikleri 
ve Kariyer Planları Arasındaki İlişki

Öğrencilerin kariyer planlarını etkileyen fak-
törler; yaş, öğrenim gördükleri sınıf, bölümü-
nü isteyerek seçme, formasyon almayı iste-
me, aldıkları eğitimi yeterli görme durumla-
rıdır (p<0.05) (Tablo 3). 

Öğrencilerin kariyer planlarını etkilemeyen 
faktörler ise; cinsiyet, mezun oldukları lise, 
alttan aldıkları ders sayısı, anne ve babanın 
öğrenim durumu, ailelerinin gelir düzeyi ve 
meslekte branşlaşmanın önemli olduğunu dü-
şünme durumlarıdır (Tablo 3). 
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Tablo 3. Öğrencilerin Kariyer Planını Etkileyen Faktörler (n=195)

Yüksek 
Lisans 
Yapmayı 
Düşünen
n (%)

Çalışmayı 
Düşünenler
n (%)

Yüksek 
Lisans 
Yapmayı 
Hiç Düşün-
meyen
n (%)

Hem Yük-
sek Lisans 
Yapıp Hem 
Çalışmayı 
Düşünenler
n (%)

Hemşirelik 
Mesleğini 
Yapmak 
İstemeyen-
ler
n (%)

Toplam

Yaş 18-20 20 (23.0) 31 (35.6) 1 (1.2) 29 (33.3) 6 (6.9) 87 (100.0)

21-23 28 (30.1) 35 (37.6) 3 (3.2) 22 (23.7) 5 (5.4) 93 (100.0)

24-26 4 (44.4) 2 (22.2) 2 (22.2) 0 (0) 1 (11.2) 9 (100.0)

Ki-Kare*                  p= 0.024

Sınıf 1. 12 (27.3) 23 (52.3) 1 (2.3) 6 (13.6) 2 (4.5) 44 (100.0)

2. 14 (33.3) 13 (31.0) 1 (2.4) 9 (21.4) 5 (11.9) 42 (100.0)

3. 10 (16.9) 13 (22.1) 2 (3.4) 32 (54.2) 2 (3.4) 59 (100.0)

4. 16 (36.4) 19 (43.2) 2 (4.5) 4 (9.1) 3 (6.8) 44 (100.0)

                                                                     Ki-Kare*                  p= 0.001

Bölümünü 
İsteyerek 
Seçme 
Durumu

Evet 25 (26.0) 39 (40.6) 4 (4.2) 27 (28.1) 1 (1.1) 96 (100.0)

Hayır 27 (29.3) 28 (30.4) 2 (2.2) 24 (26.1) 11 (12.0) 92 (100.0)

Ki-Kare*                  p= 0.025

Formas-
yon Eğiti-
mi Almayı 
İsteme 
Durumları

Evet 32 (42.1) 16 (21.1) 2 (2.6) 21 (27.6) 5 (6.6) 76 (100.0)

Hayır 17 (16.7) 48 (47.1) 4 (3.9) 27 (26.5) 6 (5.8) 102 
(100.0)

Kararsızım 0 (0) 1 (33.3) 0 (0) 2 (66.7) 0 (0) 3 (100.0)

Formasyon 
Eğitimini 
Bilmiyo-
rum

3 (37.5) 3 (37.5) 0 (0) 1 (12.5) 1 (12.5) 8 (100.0)

Ki-Kare*                  p= 0.040
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Alınan 
Eğitimi 
Yeterli 
Görme 
Durumu

Evet 31 (35.6) 25 (28.7) 4 (4.6) 24 (27.6) 3 (3. 5) 87 (100.0)

Hayır 8 (20.5) 13 (33.3) 0 (0) 12 (30.8) 6 (15.4) 39 (100.0)

Karasızım 13 (20.6) 30 (47.6) 2 (3.2) 15 (23.8) 3 (4.8) 63 (100.0)

Ki-Kare*                  p= 0.037

* Gözlerdeki değerlerin %20’den fazlası 
5’den küçük olduğu için değerlendirme Mon-
te Carlo simülasyonu ile yapılmıştır

TARTIŞMA

Her mesleğin profesyonel olarak gelişmeye 
devam etmesinin sağlanmasında kariyer pla-
nı yapmanın önemli olduğu düşünülmekte-
dir. Çünkü kariyer planları her zaman kişinin 
yaptığı işte en iyi olmayı hedeflemesi ve mes-
leğini gerektiği şekilde icra etmesinin sağlan-
ması açısından önemlidir.

Bu çalışmada öğrencilerin sınıf seviyele-
ri arttıkça yüksek lisans eğitimine yönelik 
eğilimlerinin arttığı saptanmıştır. Yapılan 
bazı çalışmalarda da öğrencilerin mezuni-
yet sonrası kariyer planlaması yaptıkları ve 
bu planlama içerisinde lisans üstü eğitimin 
yer aldığı görülmektedir   (Karaoğlu vd., 
2007:221, 223; Yurtsal vd., 2014:20; Altuntaş 
vd., 2005:185,186). Mezuniyete yakın öğren-
cilerin kariyer planlaması yapmaları aldıkları 
eğitimin öğrencilerin mesleği daha fazla tanı-
yarak farkındalıklarının artmasına ve mezu-

niyet sonrası mesleki tercihlerinde daha bi-
linçli davranmalarına yol açtığı söylenebilir.

Çalışmamızda, öğrencilerin yarıdan fazlası-
nın hemşireliği isteyerek seçtikleri saptanmış-
tır. Hemşireliği isteyerek seçenlerin çoğunlu-
ğu mesleği icra etmeyi ya da hem çalışıp hem 
de yüksek lisans yapmayı hedeflemektedir.  
Bölümü isteyerek seçmeyenlerin üçte biri 
(%30.4) çalışmayı düşünürken üçte biri de 
(%29.3) yüksek lisans yapacaklarını belirt-
mişlerdir. Bunların yanında bölümü isteye-
rek seçmeyen öğrencilerin %12’si hemşirelik 
mesleğini yapmayacaklarını söylemişlerdir. 
Hemşireliği isteyerek seçenlerin hedeflerin-
deki mesleği yapmak istemeleri ve bu alanda 
kendilerini geliştirmek için hem çalışıp hem 
yüksek lisans yapmayı planlayanlarının fazla 
olması kariyer planlamada öğrencilerin daha 
profesyonel adımlar atacaklarının göstergesi 
sayılabilir. 

 Türkiye’deki çalışmalarda hemşireliği “is-
teyerek seçme” durumu doksanlı yıllarda 
daha düşük iken iki binli yıllarla birlikte artış 
göstermiştir (Zencir ve Eşer, 2016:33). Öğ-
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rencilerin meslek tercihlerini bilinçli yapma-
ları öğrencilerin hemşirelik mesleğine karşı 
tutumunu etkileyebilir. Zencir ve Eşer’in  
(2016:34) çalışmasında mesleği isteyerek 
seçenlerin hemşirelikle ilgili tutumlarının is-
temeden seçenlere göre daha olumlu olduğu 
bildirilmiştir (Zencir ve Eşer, 2016:34).  Li-
teratürde öğrencilerin hemşirelik mesleğini 
tercih etme nedenlerinin; açıkta kalmama/aile 
isteği, insanlara yardım etme isteği, iş bulma 
kolaylığı, hemşireliğin idealindeki meslek ol-
ması ve ailede hemşire olanlara özenti duyma 
olduğu belirtilmektedir (Ünal vd., 2013:182). 
Bu bulgular hemşirelik mesleğinin gelişimi 
açısından önemli olup toplum sağlığını direkt 
etkileyen mesleklerin seçiminde, mesleki ya-
şantıda büyük önem taşımaktadır. 

Mezun olduktan sonraki kariyer planları içe-
risinde formasyon almayı düşünenlerin yarıya 
yakını yüksek lisans yapacaklarını belirtmiş-
lerdir. Bu oranın yüksek olması öğrencilerin 
mesleki yaşantılarını eğitim süreci ile devam 
ettirmek istediklerini göstermektedir. Yalnız 
akademik alanda ilerlemek isteyen öğrenciler 
kişisel gelişimlerini arttırmak adına aldıkla-
rı eğitimle sınırlı kalmamalı yanı sıra klinik 
kurslar, sempozyum, konferans, staj gibi 
alanlardan da yararlanmalıdır. Hemşirelikte 
doktora eğitimine devam eden öğrencilerle 
yapılan bir çalışmada akademik olarak yo-
luna devam etmek isteyen öğrencilerin daha 
çok kişisel gelişim kaynaklarına başvurduğu 

ve öğrencilerin %47’sinin doktora eğitimi sı-
rasında akademik olarak kariyerlerine devam 
etmek istediklerini belirtmektedirler (Fang et 
al., 2016:197). Tüfekçi ve Yıldız’ın (2009:35) 
hemşirelik öğrencileri ile ilgili çalışmalarında 
öğrencilerin %25.0’ı akademisyen olmak is-
tediklerini belirtmişlerdir (Tüfekçi ve Yıldız, 
2009:35). Çalışmamızda pedagojik formas-
yon almayı düşünmeyen öğrencilerin yarıya 
yakını hemşirelik mesleğini yapmak istedik-
lerini ifade ederek kariyerlerine klinik hem-
şireliği alanında devam edeceklerini belirt-
miştir. Günümüzde bireyler meslekte devam-
lılığın ve ilerlemenin sağlaması için sürekli 
eğitim görmek durumundadırlar. Bu da ancak 
kariyer planlaması ile gerçekleşebilmektedir 
(Kuzgun, 2008). 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre me-
zun olduktan sonraki kariyer planları açısın-
dan alınan eğitimi yeterli gören öğrencilerin 
%35.6’sı yüksek lisans yapmayı düşünürken 
eğitimin yeterli olması konusunda kararsız 
olan öğrenciler ile yeterli görmeyen öğren-
cilerin çoğunluğu çalışmayı düşünmektedir. 
Eğitimi yeterli bulan öğrencilerin alanında 
uzmanlaşmak istemesi hemşirelik mesleği-
nin profesyonelleşmesi bakımından oldukça 
sevindiricidir.  Kariyer planlamanın yeni bir 
kavram olması, mevcut eğitim içerisine he-
nüz tam yerleşmemiş olmasından dolayı ka-
riyer planlama konusunda öğrenciler alınan 
eğitimi yeterli bulmamış olabilirler. Ülke-
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mizde, hemşirelik öğrencileri ile yapılan bir 
çalışmada mezun öğrencilerin  %89.3’ünün 
aldıkları eğitimi yeterli buldukları saptanmış-
tır (Gözüm vd., 2014:37). Yiğit ve arkadaş-
larının çalışmasında ise öğrencilerin %62.3’ü 
lisans eğitiminde verilen temel kuramsal 
bilgiyi kısmen yeterli ve %31.5’i çok yeterli 
bulmuştur (Yiğit vd., 2007:7). ABD’ de hem-
şirelik öğrencileriyle ilgili yapılan bir çalış-
mada öğrencilerin %88’i aldıkları eğitimden 
memnun olduklarını ifade etmişlerdir (Nor-
man et al., 2005: 150). Ülkemizde öğrenci ve 
mezun hemşirelerin yaklaşık üçte biri hemşi-
relikte verilen temel eğitimi yeterli bulmakta-
dır (Gözüm vd., 2014:37). 

Çalışmamızda mezun olduktan sonra yüksek 
lisans yapmayı düşünen öğrencilerin yarıya 
yakını kendini geliştirmek amacıyla lisan-
süstü eğitim yapmayı istediklerini belirtmiş-
tir. Yine aynı gruptan sadece maaş artışı için 
yüksek lisans yapmayı düşünenlerin oranı 
%9.6 gibi oldukça düşüktür. Hemşirelerle il-
gili yapılan çalışmada, hemşireler mezuniyet 
sonrası eğitimin katkısı ile ilgili görüşlerini, 
mesleğin gelişmesini sağlama (%36.7), mes-
lekleşme sürecini gerçekleştirme (%28.2), 
uzmanlaşma-branşlaşmayı sağlama (%14.7) 
olarak ifade etmişlerdir (Korkmaz ve Gör-
gülü, 2010:6).  Yapılan bir başka çalışmada 
da hemşire ve ebelerin meslek tanımlarına 
ait görüşleri arasında; %21.6 ile örgütlenme-
branşlaşma gerektiren ve birey merkezli teda-

vi-bakım hizmetlerini kapsayan meslek ifa-
desi ilk sırada yer almıştır (Merih ve Aslan, 
2012:43). Özdelikara ve ark.’nın (2015:4) 
çalışmasında da hemşirelik öğrencilerinin 
%59’u,  hemşirelik mesleğinin toplumsal sta-
tüsünü daha iyi hale getirmek için profesyo-
nelleşmenin /branşlaşmanın  gerekli olduğu-
nu belirtmişlerdir (Özdelikara vd., 2015:4).   
Hemşirelik hizmetlerinin istenen nitelikte, 
etkili ve verimli bir şekilde verilebilmesi 
için hemşirelerin otonomilerinin arttırılması, 
mesleki konularda kendi kararlarını kendile-
rinin vermelerinin sağlanması gerekmektedir. 
Bunun için gerekli adımlardan biri meslekte 
uzmanlaşarak profesyonelleşme sürecinde 
ilerlemektir. Bu bağlamda öğrencilerin uz-
manlaşmayı mesleki gelişim nedeniyle iste-
meleri meslek adına önem taşımaktadır.

Mezun olduktan sonra çalışmayı düşünen öğ-
rencilerin yarısı özellikle çalışmak istedikleri 
bir servis olduğunu belirtirken, %86.6’sı ise 
çalışmak istediği alanla ilgili eğitim/sertifika 
almayı istediklerini belirtmiştir. Bu bulgu-
lar öğrencilerin mesleği icra ederken kariyer 
planlaması yapmaya devam edeceklerini gös-
termesi açısından önemlidir. Literatürde ça-
lışmak isteyen öğrencilerin özellikle pediatri, 
yoğun bakım, psikiyatri bölümlerinde çalış-
mayı kariyer hedefi olarak görürken (DeKey-
ser and Kahana, 2006:88) bizim çalışmamız-
da yüksek lisans yapma kariyer planı olarak 
görülmektedir. Ayrıca mesleğini isteyerek 
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seçme durumları da kariyer planını belirleyen 
faktörlerden biridir. Çalışmada öğrencilerin 
%58.5’inin erkeklerin mesleğe katılmasının 
gerekli olduklarını düşündükleri ve cinsiye-
tin kariyer planını etkileyen bir faktör olma-
dığı bulunmuştur. Bektemür ve Özdemir’in 
(2016:11) çalışmasında da cinsiyetin kariyer 
planında etkili olmadığı ifade edilmekte-
dir. Yurtdışında yapılan başka bir çalışmada 
ise cinsiyetin kariyer planlamasında önemli 
olduğu belirtilmektedir (Shoqirat and Abu-
Qamar, 2013:55-56).. Bu durum ülkelerin 
kültürel özelliklerinin hemşirelerin istihdam 
edilirken cinsiyet faktörünü dikkate alabile-
ceğini düşündürmektedir. Çalışmamızda me-
zun olduktan sonra hem yüksek lisans yapıp 
hem çalışmayı düşünen öğrencilerin hayatın-
da zaman kaybı istememesi, meslek yaşantı-
sında el becerisini daha iyi geliştirmek iste-
mesi, çalışma hayatında kazanılan beceriyi 
bilgiyle birleştirmek istemesi gibi nedenlerle 
tercih etmeleri önemli bir veridir. Bu durum 
meslekte profesyonelleşmenin sağlanmasın-
da büyük katkı sağlayacaktır.

SONUÇ 

Çalışmamızda, öğrencilerin yarıdan fazlası-
nın hemşireliği isteyerek seçtikleri ve hem-
şireliği isteyerek seçenlerin çoğunluğunun 
mesleği icra etmeyi ya da hem çalışıp hem 
de yüksek lisans yapmayı hedefledikleri gö-
rülmektedir.  

Öğrencilerin sınıf seviyesi arttıkça yüksek 
lisans yapma isteği de artmaktadır. Kendile-
rini geliştirmek için çalışma hayatı ile yük-
sek lisansı bir arada yapmak istemektedirler. 
Ayrıca öğrencilerin kariyer planlarını yaş, 
öğrenim gördükleri sınıf, bölümünü isteyerek 
seçme, formasyon alma ve aldıkları eğitimi 
yeterli görme durumları etkilemektedir 

ÖNERİLER

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultu-
sunda; 

•	 Birinci sınıf öğrencilerine kariyer bilin-
cinin oluşturulması ve farkındalıklarının 
artırılması için meslek tanıtımı etkin bir 
şekilde yapılmalıdır.

•	 Okullarda tüm öğrencilere kariyer plan-
lamada danışmanlık hizmeti veren ayrı 
bir birim oluşturulmalıdır. 

•	 Öğrencilerin kariyer planlamasında hem 
okul hem de klinik ortamda destek ve rol 
modeli olunmalıdır. 

•	 Ayrıca gelecek çalışmalarda kariyer pla-
nını etkileyebileceği düşünülen maaş, bi-
reylerin hemşirelik mesleğine olan bakış 
açılarının, staj deneyimlerinde edindikle-
ri izlenimlerin, meslek tanıtım günlerinin 
ve iş yükü gibi faktörlerinde sorgulanma-
sı önerilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Career is described as a workplace or position wherein an individual begins with 
his/her productive years of life, and generally continues to work until the end of his/her working 
life. For the formation of career consciousness and for people to make it as a lifestyle, this phe-
nomenon must be adopted early. Nursing also includes the prevention of illness, and the care 
of ill, disabled and dying people. Key nursing roles also include advocacy, promotion of a safe 
environment, research, training, contribution to the shaping of health policies and participation 
in the administration of health systems (The International Council of Nurses, 2015). “Many 
students enter their undergraduate programmes with preconceptions about their future nursing 
careers. Within educational programmes, clinical placements constitute substantial components 
providing opportunities to apply classroom learning into clinical practice settings and expe-
rience the nature of different nursing practice specialties. Clinical experiences also serve to 
socialize learners into the profession and promote professional role development” (Mckenna 
et al., 2010:176). For this reason, it is considered that nursing students need to increase their 
awareness of professional career plan before starting to work. Aim: To determine the career 
plannings of the nursing students and the factors that affect these plannings. Method: The de-
scriptive nature of this study consist of students from nursing department of Amasya School of 
Health (n = 278) and sample is shown by students who are willing to participate in the research 
(n = 195).The data was obtained by face-to-face interview method through the “Personal In-
formation Form” and “Career Plan Evaluation Form after Graduation”, which were formed by 
researchers by searching the related literature. Personal Information Form: This form, prepared 
by the researchers, contains a total of 21 questions, 15 of which contain demographic data and 
7 of which contain a look at the nursing profession. Career Plan Evaluation Form after Gradu-
ation: This form consisting of forty items; those who are considering to graduate, those who do 
not want to graduate, those who want to work, those who are considering to work and graduate, 
and those who do not consider nursing profession, and the questions are evaluated in the form 
of triple likert as yes, no and undecided. The obtained data was transferred to SPSS 20 packet 
program and analyzed using average, percentage calculation, square test methods. Ethical Ap-
proach; during the whole of the study, the Human Rights Helsinki Declaration was abided. The 
written consent for the study was received from the rectorship of Amasya University.  Findings 
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and Results: 50.9% of the students are in the age of 21-23, 75.9% of them are women, 41.8% 
of them graduate from Anatolian High School, 65.1% of them are mothers and 45.1% of them 
graduate from primary school and 50.8% of them willingly choose this department, 15.9% of 
them want to be an engineer, 47.2% of them have no failed lessons, 34.4% of them like nursing 
too much, 33.3% of them want to have an academic career, 50.8% say that they study to have a 
profession, 52.3% do not want to take education of formation, 54.4% of them state that nursing 
has become a profession, 58.5% think that men should also follow this profession, 74.4% say 
that it is necessary to branch out this profession, 86.6% would like to get education/certificate 
after they start to work. It was noticed that 5.6% (n = 11) of them would like to work in emer-
gency services, 4.6% (n = 9) in intensive care unit and 7.6% (n = 15) in other services. Factors 
affecting students’ career plans; age, the class they have studied the willingness to choose the 
department, the situations of thinking about getting a formation, and the sufficiency of educa-
tion. Factors that do not affect students’ career plans; gender, the high school they graduated 
from, the number of failed lessons they had, the educational level of their parents, the level of 
income of their families and the importance of thinking about professional branching. It has 
been determined that nursing students want to combine working life with post graduate educa-
tion to improve themselves. In the career planning of students, support and role model should 
be in both school and clinical ambience. Career goals and plans should be determined during 
the education of the students in order to form career consciousness during the studying years. 
Accordingly, students should be guided and the awareness of the students should be increased 
to determine the career plan after graduation. Moreover in future studies, it is also suggested to 
question the salary which is thought to affect the career plan, the opinions of the individuals on 
the nursing profession, the impressions they get during the internship experience, occupational 
overview and workload.
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KRONİK HEPATİT B HASTALARI İLE İNAKTİF HBsAg 
TAŞIYICILARININ YAŞAM KALİTELERİNİN İNCELENMESİ (1)
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Öz: Amaç: Bu çalışma, Kronik hepatit B hastalarının ve İnaktif 
HBsAg taşıyıcılarının yaşam kalitelerinin incelenmesi amacıy-
la yapılmıştır. Yöntem: Araştırma; kronik hepatit B hastaları ile 
inaktif HBsAg taşıyıcılarının yaşam kalitelerini karşılaştırmak 
amacıyla yapılmış tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Verilerin top-
lanmasında hastaların kişisel bilgilerini içeren “Hasta Tanıtım 
Formu” ve “Hepatit B Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Pınar 
ve arkadaşlarının (2014) geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarını 
yaptığı “Hepatit B Yaşam Kalitesi Ölçeği”, kronik hepatit B hasta-
larında yaşam kalitesini belirlemek için kullanılabilecek güvenilir 
ve geçerli bir ölçektir. Ölçeğin bütününden alınabilecek en düşük 
puan 31, en yüksek 155’tir. Hem alt boyutlar hem de ölçeğin bü-
tünü için hesaplanan puanlar 100’lük sisteme de dönüştürülebilir. 
Böylece 31-155 arasında değişen puanlar, 1-100 arasında olacak 
şekilde dönüşmüş olur. Ölçekten alınan puanın artması, kişinin 
yaşam kalitesini yüksek algıladığı şeklinde yorumlanmaktadır. 
Araştırma; Ege Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastaları ve 
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hepatit B Polikliniği’nde, 
Mart-Haziran 2016 tarihlerinde yürütülmüştür.  Veri analizin-
de, tüm hipotez testlerinde anlamlılık düzeyi p<0.05 alınmıştır. 
Bulgular: Çalışma grubundaki toplam 101 hastanın; %63,4’ünü 
(n=64) inaktif HBsAg taşıyıcıları, %36.6’sını (n=37) kronik 
Hepatit B hastaları oluşturmaktadır. Kronik hepatit B hastalarının 
toplam yaşam kalitesi ortalaması 86.65±8.99; inaktif HBsAg ta-
şıyıcılarının toplam yaşam kalitesi ortalaması 90.91±7.55; her iki 
grubun toplam yaşam kalitesi ortalaması 89.35±8.32’dir. Kronik 
hepatit B hastaları ile inaktif HBsAg taşıyıcılarının yaşam kali-
tesi arasında anlamlı fark bulunmuştur (p=0.03; p<0.05). Sonuç: 
İnaktif HBsAg taşıyıcıların yaşam kalitesi, kronik hepatit B hasta-
larının yaşam kalitesine göre daha iyidir.

Anahtar Kelimeler: Hepatit B Virüsü, Kronik Hastalık, HBsAg 
Taşıyıcılığı, Yaşam Kalitesi

Abstract: Purpose: The purpose of this study is to compare 
quality of life in patients with chronic hepatitis B versus inactive 
HBsAG carriers. Method: This study is planned as a descriptive 
study, in order to compare quality of life in patients with chronic 
hepatitis B versus inactive HBsAG carriers. There are two docu-
ments that were used to collect data; “Patient Introduction Form” 
which contains personal information about the patients, and “Scale 
of Quality of Hepatitis B Patient’s Life”. The “Hepatitis B Quality 
of Life Scale” is a reliable and valid scale to determine the quality 
of life of the patients with chronic hepatities B. Its validity and 
reliability was studied by Pınar and her friends (2014). The scale 
as complete goes from 31 points as the lowest to up to 155 points 
as the highest. Both for the sub-dimensions and the scale as a com-
plete can be converted to 100 points system. In this way, the point 
range of 31-155 would be converted to that of 1-100. Higher score 
is interpreted as higher quality of life. The study was researched 
at Ege Unıversity Hospital, Infection Disease and Clinical 
Microbiology Department, Hepatitis B Polyclinic, between March 
and June 2016. The level of significance was taken as p<0.05 for 
all the hypothesis tests. Results: The study group was formed 
by 101 patients; while %63.4 (n=64) of the patients were inac-
tive HBsAg carriers, %36.6 (n=37) of them had chronic Hepatitis 
B. For Inactive HBsAg carriers average quality of life  was cal-
culated as 90.91 ± 7.55, for the patients with chronic Hepatitis 
B average quality of life was calculated as 86.65 ± 8.99, for the 
whole study group quality of life was calculated as 89.35 ± 8.32. 
A noticable difference between patients with Hepatitis B and inac-
tive HBsAg carriers was found (p=0.03 ; p<0.05). Conclusions: 
Inactive HBsAg carriers have better quality of life comparing to 
the patients with chronic Hepatitis B.

Key Words: Hepatitis B Virus, Chronic Illness, HBsAg Carriers, 
Quality of Life
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GİRİŞ

Halk arasında “Sarılık Hastalığı” olarak bili-
nen hepatitler uzun yıllardan beri var olan ve 
tanınan bir hastalık grubudur. Hepatit B, he-
patit B virüsünün neden olduğu hem akut hem 
de kronik etkileriyle yaşamı tehdit eden bir 
karaciğer enfeksiyonudur (Değertekin, 2010: 
54). Blumberg tarafından 1965’te Avustralya-
lı bir hastanın kanında Hepatit B Virüsü Yü-
zey Antijeninin (HBsAg) Tespiti (Avustralya 
Antijeni) ile hepatitlerin özellikle de hepatit 
B’nin bilinmesinde bir devrim yaşandı. Bu 
gelişmeler günümüzde büyük bir hızla devam 
etmektedir (National Academy of Sciences, 
2015). 

Tahminen dünyada 240 milyon insanın kro-
nik hepatit B virüsü ile enfekte olduğu (en az 
6 ay HBsAg pozitifliği), hepatit B komplikas-
yonlarının neden olduğu siroz ve karaciğer 
kanserinden her yıl 780.000’den fazla kişi-
nin yaşamını yitirdiği bilinmektedir. Hepatit 
B tüm ölüm nedenleri arasında 15. sırada yer 
almaktadır. Hepatit B, ölüm vakalarında tüm 
sirozların %30’undan ve hepatoselüler karsi-
nomların %45’inden sorumludur (Akhan vd., 
2014: 2; Locarnini et al., 2015: WHO, 2015). 
Hepatit B enfeksiyonu en sık %5-10 arasında 
bir oranla Sahraaltı Afrika ve Asya’nın doğu-
sunda görülmekedir. Bu oranlar batı Avrupa 
ve Kuzey Amerika’da %1 ve daha altına in-
mektedir. 

Ülkemizde değişik örneklem grupların-
da HBsAg sıklığı %0.8-5.7 arasında bu-
lunmuştur (WHO, 2015). Ege ve Marmara 
Bölgesi’nde %3.4, İç Anadolu, Akdeniz ve 
Karadeniz Bölgesi’nde %4.8, Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi’nde %6.2 oranında 
pozitiflik bildirilmiştir. Ülkemizde HBsAg 
pozitifliği bölgesel açıdan değerlendirildiğin-
de, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu 
Bölgeleri’nde diğer bölgelere göre daha yük-
sek bulunmaktadır. Hepatit B enfeksiyonu-
nun prevalansı yaşla artmaktadır (Akhan vd., 
2014: 2). 

ABD’de yapılan bir çalışmaya göre; 6-11 yaş 
arasında %0.6’dır, 60 yaşın üzerinde bu hız 
%7.3’e yükselmiştir (Locarnini et al., 2015: 
76). Akut hepatit B, hepatit B virüsü (HBV) 
ile karşılaşılmasını izleyen, 6 hafta ile 6 ay 
arasında değişen bir inkübasyon periyodun-
dan sonra gelişmekte ve asemptomatik enfek-
siyondan, fulminant hepatite kadar değişebi-
len bir klinik görünümde ortaya çıkmaktadır. 
Akut hepatit B geçiren bir hastada beklenen 
iyileşme süresi 6 aydan kısadır. Akut HBV 
enfeksiyonu geçiren hastaların %5-10’unda 
kronik enfeksiyon gelişir. HBsAg pozitifliği-
nin 6 ay süresince devam etmesi durumunda 
enfeksiyonun kronikleştiği kabul edilir. Kro-
nik HBV enfeksiyonunun doğal seyri oldukça 
değişkendir. Hastaların bir kısmı bütün ya-
şamları boyunca virüsü taşımalarına karşın 
hiçbir karaciğer fonksiyon bozukluğu gös-
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termezken, bir kısmında kısa süre içerisinde 
karaciğer sirozu, karaciğer yetersizliği veya 
karaciğer kanseri gibi ciddi hastalıklar gelişir 
(Değertekin, 2010: 54). 

Günümüzde HBV enfeksiyonu akut ve kro-
nik karaciğer hastalıklarının etiyolojisinde  
önemli rolü olan bir hastalık grubudur. HBV; 
ilerlemiş karaciğer hastalığının komplikas-
yonu olarak gelişen varis kanamaları, asit, 
ensefalopati ve karaciğer transplantasyonu-
na bağlı hastaların yaşam kalitesinde de kö-
tüleşmeye yol açmaktadır. Kronik hepatit B 
enfeksiyonu; karaciğer yetersizliği, hepatase-
lüler karsinom gelişmesinde bir risk faktörü-
dür ve karaciğer hastalıkları ve bunlara bağlı 
ölümlerle ilişkilidir (Değertekin, 2010: 54; 
Sonsuz, 2007: 79; Pınar vd., 2014: 58; Woo et 
al., 2012: 445). Kronik hepatitte görülen asit, 
spontan bakteriyel peritonit,  varis  hemora-
jisi  gibi  komplikasyonlar  kolayca saptana-
bilir. Ancak inaktif taşıyıcılıktaki halsizlik, 
güçsüzlük, iş yapamama, anksiyete, depres-
yon  ve  diğer  emosyonel  sorunlar  gibi  hafif 
fiziksel  bulgular  rutin  klinik  ölçümlerle zor 
değerlendirilmektedir (Uçmak vd., 2007: 5). 

Özetle, kronik hepatit B ve inaktif HBsAg bi-
reyi fiziksel ve psiko-sosyal boyutları ile etki-
leyen bir hastalıktır. Hastalığın birey üzerin-
deki etkilerini tanımlamada ve sağlık hizmeti 
çıktısının ölçümünde hastanın fiziksel sağlık 
göstergelerinin yetersiz kaldığı bilinmektedir. 

Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi değerlendirme-
leri hastaların sosyal, duygusal ve fiziksel ge-
reksinimlerinin saptanmasında, klinik uygu-
lamaların etkinliğinin değerlendirilmesinde 
ve hastaya uygun tedavi kararlarının verilme-
sinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Çakır 
vd., 2014: 9). Yaşam kalitesi ölçümleri, tıbbi 
tedavinin gerekleri ile hastaların insani ge-
reksinimleri arasındaki dengenin kurulması 
açısından sağlık çalışanlarına yol göstermek-
tedir (Constitutıon of the World health orga-
nization, 2006; Hussain et al., 2001: 2737). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yaşam 
Kalitesi’ni “hedefleri, beklentileri, standart-
ları, ilgileri ile bağlantılı olarak, kişilerin 
yaşadıkları kültür ve değer yargılarının bü-
tünü içinde durumlarını nasıl algıladıkları” 
şeklinde tanımlamaktadır (Skevington et al., 
2003: 299). Yaşam kalitesi “yaşam koşulları 
içerisinde elde edilebilecek kişisel doyumun 
düzeyini etkileyen, hastalıklara ve günlük ya-
şamın fiziksel, ruhsal ve toplumsal etkilerine 
verilen kişisel tepkileri gösteren bir kavram” 
şeklinde de tanımlanabilmektedir (Çakır vd., 
2014: 9).

Karaciğer hastalığı semptomsuz dahi olsa  
hastaların çoğunda sağlıkla ilgili yaşam ka-
litesinin genel popülasyona göre daha düşük 
olduğu gösterilmiştir. Buna göre; hastalar 
ileri karaciğer hastalığı veya karaciğer kan-
seri olmasa bile, bu hasta grubunda sağlık-
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la ilgili yaşam kalitesinin düşük olacağına, 
bu nedenle de düzenli olarak yaşam kalitesi 
değerlendirmelerinin yapılması gerektiğine 
işaret edilmektedir (Pınar vd., 2014: 58). Ya-
pılan bir çalışmada; hasta grubu ile taşıyıcı 
grup yaşam kalitesi karşılaştırıldığında alt 
ölçek puanları arasında anlamlı bir fark bu-
lunmamıştır (Çakır vd., 2014: 9). Diğer bir 
çalışmada; inaktif hepatit B taşıyıcıların ve 
kronik hepatit B hastalarının yaşam kalitele-
ri puanları büyük oranda benzer bulunmuş-
tur. Her iki grubun da yaşam kalitesi ortala-
masının, normal Türk populasyonuna göre 
daha düşük olduğu saptanmıştır (Taşbakan 
vd, 2006: 40). Bu çalışmalarda olduğu gibi, 
HBV’li hastalarda yaşam kalitesini değer-
lendiren çalışmaların birçoğunda; genel po-
pülasyon araştırmalarında kullanılmak üzere 
geliştirilmiş olan SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçe-
ği, Nottingham Sağlık Profili ve Hastalık Etki 
Profili gibi genel ölçekler kullanılmıştır. An-
cak, kronik hastalıklarda yaşam kalitesinin 
hem genel hem de hastalığa özgü ölçeklerin 
birlikte kullanılarak değerlendirilmesi öneril-
mektedir (Çakır vd., 2014: 9; Constitutıon of 
the World health organization, 2006; Hussain 
et al., 2001: 2737). 

Literatürde,  kronik  viral  hepatitlerden  he-
patit  C virüs (HCV) enfeksiyonunun yaşam 
kalitesi üzerine  etkilerini  belirleyen  çok  
sayıda  çalışma  mevcutken, HBV ile ilgili 
az sayıda çalışmaya rastlanmıştır (Pınar vd., 

2014: 58). Hepatit C virüsünün sağlıkla iliş-
kili yaşam kalitesine etkilerinin incelendiği 
birçok çalışmada; bu hasta grubundaki yaşam 
kalitesi değerlerinin düşük olduğu gözlem-
lenmiştir (Bonkovsky et al., 2007:46; Bini, 
2006:23).

Hepatit B’li hastalarda yaşam kalitesi, günlük 
yaşamın sürdürülmesi açısından önemlidir. 
Hastalığa özgü yaşam kalitesinin belirlenme-
si ise hastanın bireysel, hastalık bakımından 
durumu hakkında daha iyi bilgi verebilmekte-
dir. Kronik hastalıklarda, sağlığın, hastalığın 
ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde 
hemşirenin büyük bir sorumluluğu vardır. Bu 
nedenle hastalığa özgü bir ölçeğin kullanıl-
ması Hepatit B’li hastaların yaşam kalitesinin 
daha iyi değerlendirilmesini sağlayacaktır. Bu 
çalışma incelendiği alanda yaşam kalitesiyle 
ilgili hastalığa özgü çıktıların edinilmesinde 
örnek oluşturacaktır. Bu çalışmada; Kronik 
hepatit B hastalarının ve inaktif HBsAg ta-
şıyıcılarının yaşam kalitelerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Araştırma; kronik hepatit B hastaları ile inak-
tif HBsAg taşıyıcılarının yaşam kalitelerini 
karşılaştırmak amacıyla yapılmış tanımlayı-
cı tipte bir çalışmadır. Araştırma; Ege Üni-
versitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastaları ve 
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda, 
Hepatit Polikliniği’nde, Mart-Haziran 2016 
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tarihlerinde yürütülmüştür. Araştırmanın ör-
neklemini, Ege Üniversitesi Hastanesi En-
feksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı, Hepatit Polikliniği’ne başvu-
ran, araştırmaya alınma ölçütlerine uyan ve 
araştırmaya katılmayı kabul eden 101 hasta 
oluşturmuştur. Kronik hepatit B grubu 37, 
inaktif HbsAg taşıyıcı grubu 64 hastayı içer-
mektedir.  

Araştırmaya alınma ölçütleri: Çalışmaya 
katılmayı kabul eden, iletişim ve bilişsel so-
runu olmayan bireyler, 6 aydan uzun süredir 
ALT düzeyi normalin 2 katından fazla olan, 
HBsAg (+), HBeAg (+)/(-), siroz ya da kan-
ser bulguları olmayan, 18-70 yaş arası kronik 
hepatit B hastaları ile; 6 ay boyunca ALT-
AST düzeyi normal seyreden, HBsAg (+) 
ve HBeAg (-) \ Anti HBeAg (+) olan inaktif 
HBsAg taşıyıcıları. 

Araştırmaya alınmama ölçütleri: Çalışma-
ya katılmayı kabul etmeyen, iletişim ve biliş-
sel sorunu olan bireyler, siroz ya da kanser 
bulgusu olan, belirlenen serolojik test ölçüt-
leri dışında kalan, 18-70 yaş kapsamı dışında 
kalan bireyler. 

Veri Toplama Araçları: Verilerin toplanma-
sında araştırmacı tarafından hazırlanan, has-
taların kişisel bilgilerini içeren “Hasta Tanı-
tım Formu, Türkçe’ye uyarlamasını Pınar ve 
arkadaşlarının (2014: 58) yaptığı “Hepatit B 
Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Veri-

ler; Hepatit Polikliniği’ne başvuran bireylerle 
araştırmacı tarafından yüzyüze görüşülerek 
elde edilmiştir. Hastalardan önce sözlü sonra 
yazılı (Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam For-
mu) izinler alınmıştır. Analizlerin değerlen-
dirme aşamasında, hastaların inaktif HBsAg 
taşıyıcısı veya kronik Hepatit B hastası olup 
olmadığına karar verebilmek için; her has-
tanın protokol numarasıyla Ege Üniversite-
si Tıp Fakültesi Hastanesi Bilgi Sistemi’ne, 
araştırmacının kullanıcı adı ve şifresiyle giriş 
yapılmıştır. Her hastanın laboratuvar bilgi-
lerine dayanarak hastalık sınıflaması yapıl-
mıştır ve hastalar inaktif HBsAg taşıyıcısı ve 
kronik hepatit B hastası olmak üzere gruplara 
ayrılmıştır. 

Hasta Tanıtım Formu: “Hasta Tanıtım For-
mu” 23 sorudan oluşmaktadır. Bu formda; 
sosyodemografik bilgilere, sigara-alkol ve 
madde/ilaç kullanımına, hepatit B bulaşına 
ilişkin risk föktörlerine, hepatit B’den ko-
runma durumuna, hepatit B tedavisi ve di-
ğer hastalıklara ilişkin bilgileri içermektedir. 
Hastaların protokol numaraları ve laboratu-
var bilgileri bu formda işaretlenmiştir.

Hepatit B Yaşam Kalitesi Ölçeği: Spiegel ve 
arkadaşları tarafından geliştirilen Hepatit B 
Yaşam Kalitesi Ölçeği (The Hepatitis B Qua-
lity of Life Instrument Version 1.0-HBQOL) 
ile hastaların yaşam kalitesi altı alt boyutta ve 
global olarak değerlendirilebilmektedir. Otuz 
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bir ifade içeren orjinal ölçeğin alt boyutları 
ruhsal iyi olma (psychological wellbeing), 
beklenen endişeler (anticipation anxiety), ya-
şama gücü (vitality), damgalanma (stigma), 
savunmasızlık (vulnerability) ve bulaştırma 
(transmissibility) şeklindedir. Ölçeğin bütü-
nünden alınabilecek en düşük puan 31, en yük-
sek 155’tir. Hem alt boyutlar hem de ölçeğin 
bütünü için hesaplanan puanlar 100’lük siste-
me de dönüştürülebilir. Böylece 31-155 ara-
sında değişen puanlar, 1-100 arasında olacak 
şekilde dönüşmüş olur (Spiegel et al., 2007). 
Pınar ve arkadaşlarının (2014: 58) geçerlilik 
ve güvenilirlik çalışmalarını yaptığı Hepatit B 
Yaşam Kalitesi Ölçeği’nde Cronbach alfa de-
ğerleri bulaştırma boyutu hariç, tüm boyutlar 
için kabul edilebilir değerin üzerinde bulun-
muştur. Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Cronbach 
Alfa güvenilirlik katsayısı değeri 0,95 olarak 
ifade edilmiştir (Pınar vd, 2014: 58). Bu ça-
lışmada Cronbach Alfa Katsayısı 0.90 olarak 
bulunmuştur. Bu çalışmada ölçeğin beş alt 
boyutlu formu kullanılmıştır. Bulaştırma alt 
boyutu çıkarıldıktan sonra hesaplanan analiz 
sonuçlarının kabul edilebilir sınırlar içinde 
olması, Türkçe HBQOL’nin kronik hepatit B 
hastalarında yaşam kalitesini belirlemek için 
kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir ölçek 
olduğunu kanıtlamıştır. Ölçekten alınan pua-
nın artması, kişinin yaşam kalitesini yüksek 
algıladığı şeklinde yorumlanmaktadır. 

Verilerin Değerlendirilmesi: Veri anali-
zinde öncelikle tüm değişkenlere ait sayı ve 
yüzdelerin yer aldığı frekans tabloları oluştu-
ruldu. Sürekli değişkenler için (örn; ölçek alt 
boyutları ve toplam puanlar gibi.) tanımlayı-
cı istatistikler (örn; ort, standart sapma gibi) 
hesaplandı. Kategorik değişkenlerin ince-
lenmesinde ise çapraz tablolardan ve ki-kare 
analizinden yararlanıldı. Sürekli verilerin 
normal dağılıp dağılmadığının incelenmesin-
de, Shapiro-Wilk normallik testi kullanılarak, 
p değeri 0,05’ten küçük çıkan değişkenlerin 
normal dağılmadığı belirlendi. Bu nedenle 
iki bağımsız grup karşılaştırılmasında Mann 
Whitney U testi kullanılmıştır. Tüm hipotez 
testlerinde anlamlılık düzeyi p<0,05 alınmış-
tır. İstatistiksel analizlerde IBM SPSS Versi-
yon 21.0 istatistiksel paket programı kullanıl-
mıştır.

Araştırmanın Kısıtlılıkları

Araştırma bir kamu hastanesinin hepatit po-
likiliğine, araştırma süresince başvuran has-
taların görüşmeleriyle sınırlıdır. Araştırma 
tasarımın tanımlayıcı tipte olması ve çok 
merkezli, genel yaşam kalitesi ölçekleriyle 
birlikte kullanılmamış olması nedeniyle kar-
şılaştırma yapmayı kısıtlamış olabilir.

Araştırmanın Problemi

Bu araştırmada kronik hepatit B tanısı almış 
bireylerin ve inaktif HbsAg taşıyıcılarının 
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önemli bir sorunu olan yaşam kalitesi değer-
lendirmesi ve yaşam kalitesi değerlendirme-
sinde kullanılması gereken ölçek tipi tartışı-
lacaktır.

Araştırmanın Hipotezleri

H0: Kronik Hepatit B tanısı olan bireyler ve 
inaktif HBsAg taşıyıcılarının yaşam kaliteleri 
arasında anlamlı fark yoktur.

H1: Kronik Hepatit B tanısı olan bireyler ve 
inaktif HBsAg taşıyıcılarının yaşam kaliteleri 
arasında anlamlı fark vardır.

Araştırmanın Etiği

Araştırmanın uygulanabilmesi için Ege Üni-

versitesi Hemşirelik Fakültesi Etik Kurulu 

(02.03.2016 tarihli 2016-70 sayılı) ve Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden 

(04.03.2016 tarihli, 69631334-020 sayılı) ge-

rekli yazılı izinler alınmıştır. Araştırma kap-

samına alınacak hastalara araştırmaya ilişkin 

bilgi verilerek ve onamları alınmıştır. Araş-

tırmada kullanılacak olan Hepatit B Yaşam 

Kalitesi Ölçeği’nin elektonik posta yoluyla 

yazılı olarak kullanım izni alınmıştır.

BULGULAR

Tablo 1. Hastaların Sosyo Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı

Değişkenler                           n                          %

Cinsiyet

Kadın 41 40.6

Erkek 60 59.4

Yaş Grupları

19-29 7   6.9

30-39 20 19.8

40-49 32                         31.7

50-59 28                         27.7

60-69                          14                         13.9

Eğitim Durumu

Okuryazar 1  1.0

Okuryazar değil 3   3.0

İlköğretim 57 56.4
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Lise 24 23.8

Üniversite 16 15.8

Hastaların HBV Sınıflandırması

İnaktif HBsAg Taşıyıcısı 64 63.4

Kronik Hepatit B 37 36.6

Ailede HBV Hastalığı Durumu

Olan 51  50.5

Olmayan 50  49.5

TOPLAM 101 100.0

Ailede HBV Hastalığı 
Sınıflandırması (n=51)

İnaktif HBsAg Taşıyıcısı 26 50.9

Kronik Hepatit B Hastaları 7 13.7

Bilmiyor 18 35.4

TOPLAM 51                        100.0

Araştırma kapsamına alınan hastaların sosyo 
demografik özelliklerine ilişkin bulgular Tab-
lo 1’de gösterilmiştir. Hastaların %40.6’sını 
kadınlar, %59.4’ünü erkekler oluşturmakta-
dır. Hastaların %31.7’si 40-49 yaş grubunda, 
%27.7’si 50-59 yaş grubunda yer almaktadır. 
Tüm hastaların yaş ortalaması 46.69 ± 11.43 
olarak belirlenmiştir. Hastaların eğitim du-
rumlarına göre incelendiğinde %56.4’ü il-
köğretim mezunu, %23.8’i lise mezunu oldu-
ğunu bildirmiştir. Hastaların; %36.6’sı kronik 
hepatit B hastası,  %63.4’ü inaktif HBsAg ta-

şıyıcısı olarak belirlenmiştir. Hastalara, aile-
lerinde kronik hepatit B hastası ya da inaktif 
HBsAg taşıyıcısı olup olmadığı sorulduğunda 
%50.5’i ailesinde hepatit B hastası olduğunu, 
%49.5’i ailesinde hepatit B hastası olmadığı-
nı bildirmiştir. Ailesinde hepatit B hastalığı 
olan bireylerin %50.9’u inaktih HbsAg taşı-
yıcısı, %13.7’si kronik hepatit B hastası ol-
duğunu bildirmiştir. Hastaların %35.4’ü aile-
sindeki hepatit B hastalığı türünü bilmediğini 
bildirmiştir.
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Tablo 2. Hastaların Alışkanlıkları ve Eşlik Eden Hastalıklarına Göre Dağılımı

Değişkenler                           n                          %

Sigara

Kullanıyor 22 21.8

Kullanmıyor 79 78.2

Alkol

Kullanıyor 7 6.9

Kullanmıyor 94 73.1

Sarılık Geçirme Durumu

Geçiren 22 21.8

Geçirmeyen 58 57.4

Bilmiyor 21 20.8

Eşlik Eden Hastalık

Var 24 23.8

Yok
TOPLAM                                                      

77
101

76.2
100.0

*Diabetes Mellitus, hipertansiyon ve diğer 
kardiyolojik sistem hastalıkları, nörolojik ve 
gastrointetinal sistem hastalıkları, eşlik eden 
hastalıklar adı altında değerlendirilmiştir.

Araştırma kapsamına alınan hastaların alış-
kanlıkları ve eşlik eden hastalık özellikleri-
ne ilişkin bulgular Tablo 2’de gösterilmiştir. 
Hastaların, %78.2’si sigara alışkanlığı olma-

dığını bildirmiştir. Hastaların, %73.1’i alkol 
kullanma alışkanlığı olmadığını bildirmiştir.

Hastaların, %57.4’ü önceden sarılık geçirme-
diğini bildirmiştir. Hastalara eşlik eden baş-
ka bir hastalığı olup olmadığı sorulduğunda; 
%76.2’si eşlik eden hastalığı olmadığını bil-
dirmiştir.
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Tablo 3. Hastaların Tedavi Durumuna Göre Dağılımları

Tedavi Durumu n %

Uygulanıyor 51 50.5

Uygulanmıyor 50 49.5

TOPLAM 101 100.0

Tedavi Alma Süresi (n=51)

1-6 ay 3  5.8

7-12 ay 4  8.8

12 ay ve üzeri 44 85.4

TOPLAM 51 100.0

Araştırma kapsamına alınan hastaların tedavi 
durumuna ilişkin bulguları Tablo 3’te göste-
rilmiştir. Hastaların %50.5’i tedavi uygulan-
dığını (interferonlar ya da nükleosid/nükleo-

id analogları) bildirmiştir. Tedavi uygulanan 
hastaların %85.4’ü 12 ay ve fazla süredir te-
davi uygulandığını bildirmiştir.
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Tablo 4. İnaktif HbsAg Taşıyıcılarının ve Kronik Hepatit B Hastalarının Yaşam Kalitesi 
İlişkisine Göre Dağılımları

Yaşam
Kalitesi Alt 
Boyutları             İnaktif HBsAg   Taşıyıcıları                       Kronik Hepatit B Hastaları                                

                                                  x̄         SS                                       x̄          SS                                      p değeri 

Ruhsal iyi olma                    92.28     10.14                                 88.34     12.11                                  0.07                   
                                                                                                                                                                                                            
U=943       

Beklenen endişeler              87.69      13.85                      80.40    16.42                                   0.02                             
                                                                                                                                                                      
U=877

Yaşama Gücü                      89.21      10.91                     84.72    11.42                      0.04                         
                                                                                                                                                                       
U=908

Damgalanma                      94.27      9.46                        91.55     9.13                        0.01                         
                                                                                                                                                                       
U=868

Savunmasızlık                     92.31      9.77                       88.73   13.06                                   0.20                           
                                                                                                                                                                      
U=1022

Yaşam kalitesi 
toplam puanı                     90.91      7.55                       86.65     8.99                                   0.03                        
                                                                                                                                                                       
U=882

Araştırma kapsamına alınan hastalarının 

Hepatit B sınıflandırması ve yaşam kalitesi-

ne ilişkin bulgular Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Kronik hepatit B hastalarının toplam ya-

şam kalitesi ortalaması 86.65±8.99; inaktif 

HBsAg taşıyıcılarının toplam yaşam kalitesi 

ortalaması 90.91±7.55’tir. Yapılan analizler 

sonucu;  kronik hepatit B hastalarının yaşam 

kalitesi, inaktif HbsAg taşıyıcılarının yaşam 

kalitesine göre anlamlı olarak daha düşük bu-
lunmuştur (p=0.03 ; p<0.05).

TARTIŞMA 

HEPATİT B YAŞAM KALİTESİ ve DE-
ĞİŞKENLERİN İLİŞKİSİ

Kronik hepatit B hastalarının yaşam kalitesi, 
inaktif HBsAg taşıyıcılarının yaşam kalite-
sinden anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 
Bulgular kısmında da verildiği gibi; kronik 



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 11 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Season Issue: 11 Year: 2017

ID:292 K:510
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

128

hepatit B hastalarının “Beklenen endişeler”, 
“Yaşama gücü”, “Damgalanma” alt boyut-
larında yaşam kalitesi ortalamaları hep daha 
düşük bulunmuştur. Kronik hepatit B hastası 
bireylerin, hastalığın fizyolojik ve psikolojik 
sonuçlarını daha çok deneyimledikleri düşü-
nülmektedir. Dolayısıyla bu durum kronik 
hepatit B hasta grubunun yaşam kalitesi pua-
nına yansımış olabilir. Benzer bir çalışmada; 
hepatit B hastalarının depresyon gibi önemli 
psikolojik sorunları olduğu ifade edilmiştir 
(Özkan vd, 2006: 283).   Hepatit B hastalığı-
nın, psikolojik sorunları da beraberinde geti-
rebileceği varsayılarak her iki çalışma benzer 
bulunmuştur. 

Diğer bir çalışmada; asemptomatik taşıyı-
cı grubun yaşam kalitesi ortalaması, kronik 
hepatit B hastalarının yaşam kalitesi ortala-
masından daha iyi bulunmuştur (Siew et al, 
2008: 1108 ). Bir çalışmada; hepatit B tanılı 
hastaların yaşam kalitesi, genel popülasyona 
göre daha düşük bulunmuştur (Seun g et al., 
2015). Benzer bir çalışmada; hepatit B has-
taları ile sağlıklı popülasyon karşılaştırılmış, 
ancak bu iki grup arasında yaşam kalitesi ba-
kımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunamamıştır (Heidarzadeh et al., 2007). 
Yapılan bir çalışmada; hasta grubu ile taşıyıcı 
grup yaşam kalitesi karşılaştırıldığında alt öl-
çek puanları arasında anlamlı bir fark bulun-
mamıştır (Çakır vd, 2014: 9). Bir çalışmada; 
inaktif hepatit B taşıyıcıların ve  kronik he-

patit B hastalarının yaşam kaliteleri puanları 
büyük oranda benzer bulunmuştur. Her iki 
grubun da yaşam kalitesi ortalamasının, nor-
mal Türk populasyonuna göre daha düşük ol-
duğu saptanmıştır (Taşbakan vd, 2006: 575). 
Bu çalışmalarda kullanılan ölçeğin hastalığa 
özgü bir ölçek olmaması (SF-36) iki grup 
arasındaki olası farklılıkların tam olarak ayırt 
edilememesine neden olmuş olabilir. Bizim 
çalışmamızda hastalığa özgü ölçek kullanıl-
mış olmasıyla inaktif HBsAg taşıyıcıları ve 
kronik hepatit B hastaları hakkında hastalığa 
özgü bilgilere ve sonuçlara ulaşılmıştır. Has-
ta grupları içinde ve arasında hastalığa iliş-
kin değerlendirmeler yapılmıştır. Dolayısıyla 
kronik hepatit B hastaları ve inaktif HBsAg 
taşıyıcılarınının yaşam kaliteleri arasında an-
lamlı fark bulunmuştur.

Hepatit B hastalığı ve yaşam kalitesi alt bo-
yutları ilişkisi incelediğinde ise; “Ruhsal iyi 
olma” alt boyutu ve hepatit B hastalığı ara-
sında anlamlı ilişki bulunamamıştır. “Ruhsal 
iyi olma” alt boyutunda yaşam kalitesi orta-
lamalarının birbirine yakın olmasının nedeni; 
hepatit B hastalarının, hastalıklarını kabul-
lenmiş olması, hastalıkla yaşamayı öğrenmiş 
olmaları, yaşamlarını sağlıklı olmanın gerek-
liliklerine göre düzenlemeleri sayılabilir. 

“Beklenen endişeler” alt boyutunda; inaktif 
HBsAg taşıyıcı hasta grubunun daha yüksek 
yaşam kalitesi puanına sahip olmasının nede-
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ni; inaktif HBsAg taşıyıcılığının, kronik has-
talığa göre daha iyi seyirli gitmesi, düzenli 
kontroller, takip ve hastaların bireysel özen-
leriyle hepatit B hastalığının kötü etkilerine 
daha az maruz kalınması olabilir. Bu durum-
lar, inaktif HBsAg taşıyıcı hasta grubunun 
“Beklenen endişeler” alt boyutunun yaşam 
kalitesi ortalamasını arttırmış olabileceği dü-
şünülmektedir. 

Kronik hepatit B hastalığı ve “Beklenen en-
dişeler” alt boyutu yaşam kalitesi arasında 
anlamlı fark vardır. Veri toplama sürecinde; 
görüşme sırasında hepatit B hastası bireyler, 
hastalığın prognozu, yaşam süreleri, özellik-
le karaciğer kanseri ve siroz tanısı alma ko-
nusunda endişe duyduklarını belirtmişlerdir. 
“Beklenen endişeler” alt boyutunun yaşam 
kalitesini etkilemesi hastalar tarafından belir-
tilen bu düşüncelerle ilgili olabilir.   

“Yaşama gücü” alt boyutunda kronik hepa-
tit B hastalarının yaşam kalitesi ortalaması 
84.72 ±11.42; inaktif HBsAg taşıyıcılarının 
yaşam kalitesi ortalaması 89.21 ±10.91’dir. 
Hepatit B hastalığı ve “Yaşama gücü” alt 
boyutu yaşam kalitesi arasında anlamlı fark 
vardır. İnaktif HBsAg taşıyıcı hastaların, has-
talık semptomlarını, kronik hastalığı olan bi-
reylere göre daha az gösteriyor olması, inak-
tif HBsAg taşıyıcılarının hastalığa dair olum-
suz duygu ve düşüncelerini azaltmış olabilir. 
Bu durumda inaktif HBsAg taşıyıcılarının 

“Yaşama gücü” alt boyutunda yaşam kalite-
si ortalaması daha fazla çıkması beklenebilir 
bir sonuçtur. Ayrıca bazı hastalar kalan yaşam 
süreleri konusunda olumsuz fikirlere kapıldı-
ğını ifade etmiştir.   Bu durumun “Yaşama 
gücü” alt boyutunda yaşam kalitesi algısını 
etkileyebileceği düşünülmektedir. 

“Damgalanma” alt boyutunda kronik Hepatit 
B hastalarının yaşam kalitesi ortalaması 91.55 
±9.13; inaktif HBsAg taşıyıcılarının yaşam 
kalitesi ortalaması 94.27 ±9.46’dır. “Damga-
lanma” alt boyutu yaşam kalitesi ortalamala-
rı birbirine yakın değerlerde hesaplanmıştır. 
“Damgalanma” alt boyutu ve hepatit B hasta-
lığı arasında anlamlı fark vardır. Hepatit B has-
taları damgalanma konusunda düşüncelerini 
belirtirken, hastalık sınıflandırması gözetmek-
sizin, birçoğu hepatit B hastası etiketi taşıyor-
muş gibi hissetmediğini ifade etmiştir. Bunun 
nedeni olarak hastalığın semptom ve kompli-
kasyonlarının belirgin düzeyde hissedilmeme-
si ve bu sayede bireylerin hasta olmadıkları 
düşüncesine kapılmaları sayılabilir. Dolayı-
sıyla “Damgalanma” alt boyutunda yaşam ka-
litesi ortalamalarının birbirine yakın çıkması 
beklenen bir sonuçtur. Buna karşılık; bu çalış-
manın örnekleminde, yakınlarına ve çevresine 
hepatit B hastası olduğunu söylemekten çeki-
nen bireyler de bulunmaktadır. Bu bireylerin 
“Damgalanma” alt boyutunda yaşam kalitesi 
ortalamasını düşürdüğü tahmin edilmektedir. 
“Savunmasızlık” alt boyutunda kronik hepatit 
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B hastalarının yaşam kalitesi ortalaması 88.73 
±13.06; inaktif HBsAg taşıyıcılarının yaşam 
kalitesi ortalaması 92.31 ±9.77’dir. 

“Savunmasızlık” alt boyutu ve hepatit B has-
talığı arasında anlamlı fark bulunamamıştır. 
Hastaların %42.6’sının, hepatit B hastalık sü-
resinin 11 yıl ve üzeri zaman diliminde olduğu 
belirlenmiştir. Bu süre içerisinde bireylerin, 
hastalıklarına karşı kabullenmişlik düzeyleri-
nin arttığı ve bu konuda olumlu mekanizmalar 
geliştirerek hastalıkla uyum içinde yaşamayı 
öğrenmiş oldukları düşünülmektedir.

SONUÇ 

Kronik hepatit B hastalarının toplam yaşam 
kalitesi ortalaması, inaktif HBsAg taşıyıcıla-
rının toplam yaşam kalitesi ortalamasından 
daha düşük bulunmuştur.

İnaktif HBsAg taşıyıcıları ve kronik hepatit 
B hastaları arasında yaşam kalitesi açısından 
anlamlı fark bulunmuştur.

ÖNERİLER

-Her kronik hastalığı olan bireyde gözlendiği 
gibi hepatit B enfeksiyonu olan bireylerde de 
yaşam kalitesi algısı hastalığa bağlı olarak de-
ğişmektedir. Buna göre; hepatit B’li hastalarda 
yaşam kalitesi ölçümleri ihmal edilmemelidir.

-Hepatit B enfeksiyonu her zaman semptom 
göstermese de bireylerde yaşam kalitesi de-
ğişiklikleri yapabilmektedir. Bu nedenle; he-

patit B yaşam kalitesi ölçümleri, sadece has-
taneye yatan bireylerde değil, ayaktan tedavi 
hizmeti alan bireylerde de yapılmalıdır. Kli-
nikte rutin değerlendirme olması konusunda 
multidisipliner çalışılmalıdır.

-Hepatit B’li hastalarda yaşam kalitesi ince-
leyen birçok çalışmada genel yaşam kalitesi 
ölçeklerinin kullanıldığı görülmektedir. An-
cak bu ölçekler, hastalığın bireyler üzerin-
deki etkilerini tam olarak değerlendirmede 
yeterli değildir. Bu nedenle; yaşam kalitesi 
değerlendirmelerinde hastalığa özgü ölçekler 
kullanılmalıdır. Bu sayede bireylerden hasta-
lık hakkında daha spesifik bilgiler edinilecek, 
hastalığın birey ve yaşam kalitesi üzerindeki 
etkileri daha iyi değerlendirilecektir.

-Hemşirenin sorumluluğu olarak; sadece ilaç 
uygulamaları değil, hastaya bütünsel bakış 
açısıyla yaklaşım benimsenerek yaşam kali-
tesi değerlendirmeleri belirlenmelidir.  

-Hepatit B hastalarıyla doktor kontrolleri dı-
şında, hastalık hakkında eğitim amaçlı top-
lantılar düzenlenmelidir. Bu sayede bireyle-
rin bilgi eksiklikleri giderilecektir ve yanlış 
ya da olumsuz düşünceler engellenecektir.

- Hepatit B ile enfekte bireylerin takip ve te-
davisi sırasında yaşam kalitelerinin gözardı 
edilmemesi, saptanan sorunların etkin şekilde 
tedavi edilmesi bu hastaların sağlıkla ilişkili 
yaşam kalitelerinin artmasını sağlayacaktır. 
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Bu olgulara aile hekimi, psikiyatri, gastroente-
roloji ve enfeksiyon hastalıklarını içeren mul-
tidisipliner yaklaşım biçimi benimsenmelidir.

- Daha büyük gruplarla ve çok merkezli ya-
şam kalitesi çalışmalarının yapılması öneril-
mektedir.

-Hepatit B hastalığı olan bireyler sadece fi-
ziksel açıdan değil; psiko-sosyal açıdan da 
değerlendirilmelidir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Hepatitis B is a liver infection caused by hepatitis B virus which 
has life-threatening acute and chronic effects (Degertekin, 2010). There are approximately 240 
million people who have been infected by chronic hepatitis B virus (at least 6 months HBsAg 
positivity), it is known that more than 780.000 people die because of the hepatitits B comp-
lications by reason of cirrhosis and liver cancer every year. Hepatitis B is the 15th most fatal 
desease. Hepatitis B is responsible for %30 of the death circumstances caused by cirrhosis, %45 
of the death circumstances caused by hepatocellular carcinoma (Akhan et al.,2014; Locarnini et 
al.,2015). Nowadays HBV infection is a disease group that has an important role in etiology of 
acute and chronic liver diseases. HBV decreases the quality of life of the patients who have va-
riceal hemorrhage, acid, ensefalopati as a complication of advanced liver disease and the ones 
that had liver transplantation (Degertekin, 2010; Sonsuz, 2007; Pinar, 2014). World Hhealth 
Organization (WHO) defines the quality of life as, “the way people perceive their conditions 
depending on their aims, expectations, standarts and interests, the culture and the standarts of 
judgement they’re living in” (Ucmak et al., 2007). It can also be defined as, “a concept that af-
fects the amount of personal satisfaction which is gathered in the living conditions, that shows 
the personal reactions to disease and physical, mental and social effects of daily life.” (Skeving-
ton, 2003). Even if a liver disease do not show any symptoms, most of the patients have worse 
quality of life comparing to general population. This shows that even if the patients do not have 
advanced liver disease or liver cancer, this patient group would have worse quaility of life, 
therefore they will need a regular assessment (Pinar, 2014). Aim: The purpose of this study is 
to compare quality of life in patients with chronic hepatitis B versus inactive HBSAG carriers. 
Method: This study is planned as a descriptive study. The study was researched at Ege Unıver-
sity Hospital, Infection Disease and Clinical Microbiology Department, Hepatitis B Polyclinic, 
between March and June 2016. The target population of the study is formed by all the patients 
with chronic hepatitis B and inactive HBsAg carriers who applied to Ege University Hospital, 
Infection Desiases and Clinical Microbiology Department during the study.  The sample of the 
research was formed by 101 patients with chronic hepatitis B and inactive HBsAg carriers who 
applied to the hospital, had suitable criteria for the research and accepted to join the research. 
There are two documents that were used to collect data; “Patient Introduction Form” which is 
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based on books and articles was composed by the researcher and it contains personal informa-
tion about the patients, and “Scale of quality of Hepatitis B patient’s life” which was adapted to 
Turkish by Pınar. The data used  for this research was collected by the researcher by talking to 
patients in person. The data collected from patients was analysed with IBM SPSS version 21.0 
software based on quality of life of individuals, considering chronic and inactive patients. Data 
analysis contains frequency tables which are formed by numbers and percentages that belong 
to all the variables. Crosstabs and chi-square analysis were used to examine categoric variables. 
Shapiro-Wilk normality test was used to examine continuous data. Mann Whitney U test was 
used to examine two independent groups test was used. The level of significance was taken 
as p<0.05 for all the hypothesis tests. Results: The study group was formed by 101 patients; 
%40.6 (n=41) females and %59.4 (n=60) males. The average age of all patients was calculated 
as 46.69 ± 11.43. When it was asked to all Hepatitis B patients if their families had Hepatitis B, 
%50.5 answered yes, %49.5 answered no. The ones that have Hepatitis B in their families which 
is in proportion as %50.5 is formed by %25.8 inactive HBsAg carriers, %6.9 chronic Hepatitis 
B patients and %17.8 that their disease group is unkown by their close ones. %21.8 of the pati-
ents have stated that they had smoking addiction, %78.2 of them have stated otherwise. %6.9 of 
the patients have stated that they had alcohol addiction, %73,1 of them have stated otherwise. 
%92.1 of the patients had surgical operation, %7.9 have not had a surgical operation.%26.7 of 
the patients that had surgical operations stated that they only had tooth extraction, %65.3 of 
them stated that they had other surgical operations alongside tooth extraction. No significant 
connection found between having a surgical operation and being chronic or inactive HBsAg 
carrier (p=0.25, p>0.05). %9.9 of the patients have had blood transfusion, %90.1 of them have 
not. No significant connection was found between having blood transfusion and classification 
of the disease (p=0.64, p>0.05). It was asked if the patients had risky sexual intercourse, %11.9 
of them answered yes, %88.1 answered no. No significant connection was found between ha-
ving risky sexual intercourse and being chronic or inactive HBsAg carrier (p>0.05). %7.9 of 
the patients had the disease for 0-1 year, %18.8 of them had the disease for 2-5 years, %30.7 of 
them had the disease for 6-10 years, %42.6 of them had the disease for 11 years or more. While 
%63.4 (n=64) of the patients were inactive HBsAg carriers, %36.6 (n=37) of them had chronic 
Hepatitis B. For Inactive HBsAg carriers average quality of life  was calculated as 90.91 ± 7.55, 
for the patients with chronic Hepatitis B average quality of life was calculated as 86.65 ± 8.99, 
for the whole study group quality of life was calculated as 89.35 ± 8.32. A noticable difference 
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between patients with Hepatitis B and inactive HBsAg carriers was found (p=0.03; p<0.05). 
Conclusion: Inactive HBsAg carriers’ quality of life score was found better comparing to the 
ones with chronic Hepatitis B. In conclusion, even without any symptoms, the quality of life of 
the patients infected with Hepatitis B Virus must be evaluated. Inactive HBsAg carriers have 
better quality of life comparing to the patients with chronic Hepatit B.
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Öz: Amaç: Araştırma, toplumdaki yetişkin bireylerin er-
kek hemşirelere ilişkin görüşlerinin incelenmesi amacı ile 
kesitsel olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın evreni-
ni Mersin’in bir ilçesinde yaşayan 01.10.2014-10.01.2015 
tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 600 
yetişkin birey oluşturmuştur. Veriler literatür eşliğinde 
araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama formu ara-
cılığı ile toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzde, ortalama 
ve ki-kare testi uygulanmıştır. Bulgular: Katılımcıların 
%57.8’i daha önce herhangi bir nedenle hemşirelik bakım 
hizmeti almış olup, %93.2’si ülkemizde hemşirelik mes-
leğine erkeklerinde alındığını bilmektedir. Araştırmadaki 
katılımcıların yarıdan fazlası, erkeklerin hemşirelik mes-
leğini yapması gerektiğine, erkeklerin profesyonel hemşi-
relik mesleğine olumlu katkılar sağlayacağına ve meslekte 
mutlaka olmaları gerektiğine inanmaktayken, hemşirelik 
bakımını da hemcinsi olan hemşireden almak istediklerini 
ifade etmektedirler. Sonuç: Toplumda hemşirelik mesle-
ğinde kadın cinsiyetinin daha çok kabul gördüğünü, hem-
şirelik kanunda cinsiyet ayrımını kaldırılmasına rağmen 
toplumda cinsiyet ayrımının kısmen de olsa yapılmakta 
olduğunu ortaya koymuştur. Bu tutumun ataerkil kültü-
rün yansımaları olduğu söylenebilir. Cinsiyetin hemşirelik 
mesleğini etkileyen bir faktör olmadığı konusunda toplu-
mun bilgilendirmesi için farklı iletişim kaynaklarının kul-
lanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erkek Hemşire, Bakım, Toplum, Cin-
siyet 

Abstract: Aim: The research was done descriptively with 
the aim of examining the opinions of adult people to ward 
smale nurses in the society. Method: The universe of there 
search consisted of 600 adult people that living in a town 
of Mersin district that agreed toparticipate in the survey 
between 01.10.2014 and 01.01.2015. The data were col-
lected through a data collection form that developed by 
there searcher with the help of literature. Percentage, mean 
and chi-square test were performed in the analysis of the 
data. Results: Percentage of participants who received 
nursing care for any reason were57.8%. Percentage of par-
ticipants know that men are taken in the nursing profession 
in our country were 93.2%.  Although more than half of 
participants in the research believe that men should make 
nursing profession sand that men should make positive im-
provements to the professional nursing profession and be 
in the profession absolutely, they want to get services from 
the nurses who are of the same kind with them in the nurs-
ing care. Conclusion: In the nursing profession, female 
gender is more accepted, despite the elimination of gender 
discrimination in the nursing law, gender discrimination 
is partially being done in society. It can be said that this 
attitude is a reflection of paternalistic cultures. It is recom-
mended that different communication sources be used to 
inform the community that gender is not a factor affecting 
the nursing profession.

Key Words: Male Nurse, Care, Society, Gender
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GİRİŞ

Sağlık bakımı sistemi içinde önemli bir yeri 
olduğu kabul edilen hemşirelik, sağlıklı veya 
hasta bireyi tüm boyutları ile bir bütün olarak 
ele alan tek sağlık disiplinidir. Hasta ve düş-
künlere yardım ile başlayan hemşirelik mes-
leğinde, erkek hemşireler tarihin ilk dönem-
lerinde rol almış, kadın ve erkek hemşireler 
işbirliği yaparak bu mesleğin uygulayıcıları 
olmuşlardır (Kahraman vd., 2015:139). Ame-
rikan Hemşireler Derneği’nde (ANA) 2000 
yılına kadar ruhsat alan lisanslı erkek hemşire 
%5 iken, 2010-2013 yılları arasında bu %11’e 
yükselmiştir (American Nurses Association, 
2014:4). Türkiye’de 2013 yılındaki hemşire 
sayısı 139 bin 544’tür (TÜİK, 2015:8). Konu 
ile ilgili literatürde ve TÜİK verilerinde erkek 
ve kadın hemşire oranları ile ilgili bir bilgi 
bulunmamaktadır. Ancak diğer ülkelerde ol-
duğu gibi ülkemizde de erkek hemşire sayısı-
nın düşük olduğu görülmektedir. Erkek hem-
şireler ile ilgili yabancı literatürde de erkek 
hemşirelerin cinsiyetçi roller nedeni ile top-
lum tarafından kadınlar ile özdeşleştirilmiş 
mesleklerde zaman zaman sıkıntı çektikleri 
vurgulanmaktadır (Zamanzadeh, 2013:225; 
Clow and Ricciardelli, 2014:451; Adeyemi-
Adelanwa et al., 2016:142).

Türkiye’de 1954 yılında çıkarılan Hemşire-
lik Kanunu, hemşirelik mesleğinin bir kadın 
mesleği olduğuna ilişkin maddesi ile erkek 

hemşire yetiştirilmesine olanak tanımayan bir 
yasal düzenlemeyi içermekteydi (Resmi Ga-
zete-1954:460). Yarım asırdan fazla bir süre 
yürürlükte kalan bu yasa, Ocak 2007’de Res-
mi Gazetede yayımlanan “Hemşirelik Kanu-
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
ile son bulmuştur (Resmi Gazete-2007: 697).  
Böylece 2007’de yapılan yasal düzenlemeler 
ile hemşirelikte cinsiyet ayırımı ortadan kalk-
mış ve günümüzde erkekler yasal olarak hem-
şirelik mesleğinin bir üyesi olmuştur.

Ülkemizde yapılan yasal düzenlemelerle 
hemşirelik mesleğinde cinsiyet ayrımı gözet-
meksizin sağlık bakım hizmeti sunmak hedef-
lenmektedir.

Ülkemizde ataerkil kültür özelliklerinin bas-
kın olması ve toplumda kadınların içgörüyü 
sağlaması; erkeklerin hemşirelik mesleğine 
adım atmasını güçleştiren engellerdendir. 
Toplumumuzun hemşirelik bakım hizmetini 
kadın hemşirelerden almaya alışkın olması 
sebebiyle, cinsiyet ayrımcılığı gözetmeksi-
zin sağlık bakım hizmet alımını kanıksan-
ması ve önyargıların giderilmesi profesyonel 
hemşirelik açısından önem arz etmektedir. 
Bu önyargıları belirleyip hemşirelik meslek 
üyeleri olarak önlemler alınması gerekti-
ği konusunda yapılması gereken önemli bir 
adım ise toplumun erkek hemşireyi tanıma-
sıdır.  Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemiz-
de de toplumun hemşirelik imgesini incele-
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yen çalışmalar yapılmıştır (Bartfay, 2010:5; 
Williams, 2013:42; Zamanzadeh, 2013:225; 
Kaya vd., 2011:19; Şahin ve Bal, 2014:63; 
Demiray vd., 2013:37). Bartfay ve ark.’ın 
(2010:5) yaptığı araştırmada, toplumda erkek 
hemşirelere yönelik negatif algılar saptanmış 
ve hemşirelik bölümünde okuyan öğrenciler 
arasında cinsiyet ayrımcılığının diğer bölüm-
lere göre daha fazla olduğu sonucu ortaya 
çıkmıştır. Williams’ın (2013:43) yaptığı ça-
lışmada ise toplumda erkek bir hemşirenin 
hastaya dokunması meslek açısından değil de 
cinsel bir davranışmış gibi algılanmış oldu-
ğu saptanmıştır. Bakım profesyonel hemşire-
liğin en temel yapıtaşlarından biridir (Dinç, 
2010:76). Bunu cinsiyete indirgemek profes-
yonel hemşirelik uygulamalarında gecikme-
lere ve bireyin/hastanın bakımdan mahrum 
kalmasına neden olabilecektir. Türkiye de er-
kek hemşireliğin gün geçtikçe artmakta oldu-
ğu bilinmekledir. Erkek hemşirelerin artması, 
profesyonel hemşirelik kimliğinin gelişmesi-
ne yardımcı olabileceği, meslek statüsünün 
geliştirmesine ve mesleğin bilim ve sanat 
yönünün ortaya çıkmasına katkı sağlayabi-
leceği düşünülmektedir. Bu çalışma, toplum-
da hemşirelik mesleğini icra etmede cinsiyet 
farklılığının kabul görüp görmediğini, ortaya 
koyması nedeniyle önemlidir. 

AMAÇ

Bu çalışma, toplumun erkek hemşireye bakış 
açısını belirlemek amacı ile kesitsel türde ya-
pılmıştır.

KAPSAM

Mersin’in bir ilçesinde yaşayan yetişkin bi-
reyler çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. 
Ülkemizde hemşirelik Kanunun düzenlen-
mesi sonucunda cinsiyet ayrımının ortadan 
kalkması, hemşirelik mesleğini erkeklerin de 
yapabileceği düşüncesinin toplumda yayın-
lığı ve farkındalığı belirlenerek alana katkı 
sağlanmıştır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Mersin’in bir ilçesinde yaşayan yetişkin bi-
reylerin erkek hemşireler bakış açısını belir-
lenmesi çalışmanın problemini oluşturmakta-
dır.

ARAŞTIRMANIN KISITLILIKLARI

Mersin’in bir ilçesinde yaşayan bireylerden 
oluşması çalışmanın kısıtlılığıdır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçi-
mi: Araştırmanın evreni; Mersin’in bir ilçe-
sinde yaşayan yetişkin bireylerdir. Yapılan 
örnek genişliği, Post Hoc Power analizi ya-
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pılmış, www.e-picos.com istatistik hesapla-
ma modülünde hesaplanmıştır. “ Toplumun 
erkek hemşirelere bakışı; Mersin örneği” ko-
nulu araştırmada toplumun erkek hemşireye 
bakış açısını araştırılması amacıyla yapılacak 
olan istatistiksel analizler yüzde, ortalama, 
ikili grup karşılaştırmaları, risk kat sayısı vb. 
olarak belirlenmiştir. Yapılacak olan araştır-
ma için alpha=0.05 testin gücü= 0.80 kabul 
edilerek  minimum örnek genişliği 282 ola-
rak hesaplanmıştır. Araştırmacılar tarafından 
örneklem grubunda toplam 600 kişiye ulaşıl-
mıştır. Örneklem grubu ise olasılıksız örnek-
leme yöntemlerinden biri olan rastgele örnek-
leme ile araştırmacılar tarafından belirlenen; 
bireyin bilişsel, duyuşsal ve sözel olarak ile-
tişim kurmasını engelleyen herhangi bir so-
rununun olmaması, 18 yaş üstü olması, çalış-
maya gönüllü katılım olması seçim ölçütleri 
göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

Veri Toplama Aracı: Araştırmanın anket 
formu literatür taranarak ve Kaya ve arkadaş-
larının (2011:23) yaptığı çalışmadaki anket 
sorularından yararlanılarak oluşturulmuştur. 
Veri toplama formu aracılığı ile 01.10.2014-
10.01.2015 tarihleri arasında Mersin’in bir 
ilçesinde yaşayan bireylerden yüz yüze görü-
şülerek toplanmıştır. Veri toplama formunun 
ilk bölümünde, araştırma katılan bireylerin 
sosyo-demografik özelliklerini tanımlamaya 
yönelik 10 (cinsiyet, yaş, medeni durum, ça-

lışma durumu, eğitim durumu, gelir durumu 
vs.) sorudan oluşmuştur. Formun ikinci bö-
lümünde ise erkek hemşire imgesiyle ilişkili 
görüşlerin belirlemesine yönelik 3’lü likert 
(katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum) şek-
linde hazırlanmış 24 soru bulunmaktadır.

Araştırmanın Etik Yönü: Örneklem grubu 
seçim ölçütlerine uyan bireylere, çalışmanın 
amaç ve yararları açıklandıktan sonra araştır-
maya katılmaya isteklilik, gönüllülük ilkesi-
ne özen gösterilerek sözel onayları alındıktan 
sonra, çalışmaya kabul edilmiştir.

Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi: Ve-
rilerin analizinde SPSS 11.0 versiyonu kulla-
nıldı. Veri toplama formlarından elde edilen 
verilerin analizinde yüzde, aritmetik ortalama 
ve ki-kare testi kullanılmıştır.

BULGULAR

Katılımcıların % 54.8’i erkek, %60.8’i 18-
35 yaş grubunda, ortalaması 33.9± 12.21 
(min:18, max: 93), %53.2’si evli, %51.5’i 
çalışmamaktadır. Katılımcıların %52.7’si-
nin geliri giderine denk, %91.2’si herhan-
gi bir sağlık alanında çalışmamakta olup, 
%64.5’inin ailesinde herhangi bir sağlık 
çalışanı bulunmamaktadır. Katılımcıların 
%57.8’i daha önce herhangi bir nedenle hem-
şirelik bakımı almış ve %93.2’si ülkemizde 
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hemşirelik mesleğine erkeklerinde alındığını 
bilmektedir (Tablo1).

Katılımcıların %79.7’si hemşirelik mesleğini 
cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yapılır, ifade-
sine katılmakta, %64.7’si hemşirelik mesle-

ğinde erkek hemşireler mutlaka olmalıdır ifa-
desine katılmakta, %50.8’i hemşirelik mes-
leğinde erkekler kadınlardan daha iyi bakım 
verir ifadesine katılmamakta, %61.8’i çocu-
ğumun (erkek) hemşire olmasına izin veririm 
ifadesine katılmaktadır (Tablo 2).

Tablo 1. Katılımcının Tanıtıcı Özellikleri (N=600)

Tanıtıcı Özellikler                                                                                   n                          %

Cinsiyet 

Kadın 271 45.2

Erkek 329 54.8

Yaş

18-35 365 60.8

36-50 174 29.0

51-64 49 8.2

65-93 12 2.0

Medeni durum

Evli 319 53.2

Bekar 281 46.8

Eğitim durumu

Okur-yazar değil 15 2.5

İlköğretim mezunu 150 25.0

Lise mezunu 218 36.3

Önlisans veya lisans mezunu 196 32.7

Yüksek lisans mezunu 21 3.5

Çalışma durumu

Çalışıyor 291 48.5

Çalışmıyor 309 51.5

Gelir durumu
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Gelir giderden fazla 104 17.3

Gelir gidere denk 316 52.7

Gelir giderden az 180 30.0

Katılımcının sağlık alanında çalışma durumu

Evet 53 8.8

Hayır 547 91.2

Ailede bir sağlık çalışanın bulunma durumu

Evet 213 35.5

Hayır 387 64.5

Daha önceden hemşirelik bakımı alma durumu

Evet 347 57.8

Hayır 253 42.2

Ülkemizde hemşirelik mesleğine erkeklerin de yaptığını bilme durumu

Evet 559 93.2

Hayır 41 6.8

Katılımcıların %57.8’i hastaneye yatarsam 
hemcinsim olan hemşireden bakım almak is-
terim ifadesine katılmakta, %60.7’si erkek 
hemşireler hastanede tüm pozisyonlarda çalış-
malıdır, ifadesine katılmakta, %60.3’ü erkek-
lerin hemşirelik yapması hemşirelik mesleğini 
geliştirir ifadesine katılmakta, %58.2’si erkek-
lerin hemşirelik yapması hemşireliğin toplum-
daki statüsünü geliştirir ifadesine katılmakta 
ve %71.7’si erkeklerin hemşirelik mesleğini 
seçme sebebi mezuniyet sonrası iş olanakları-
dır ifadesine katılmaktadır (Tablo2).

Katılımcıların yaş grupları ile erkek hem-
şirelere ilişkin görüşleri arasında yapılan 

karşılaştırmalarda; hemşirelik mesleğinde 
kadınlar erkeklerden daha iyi bakım verir, 
ifadesine katılanlar (X2=13.484, p=0.036) ve 
erkek hemşirelerin bakım vermesinden mutlu 
olurum, ifadesi katılmayanlar ile 18-35 yaş 
grubunda arasında (X2=24.996, p=0.0001) 
anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05).

Katılımcıların cinsiyetine göre erkek hem-
şirelere ilişkin görüşleri karşılaştırıldığında; 
hastaneye yatarsam hemcinsim olan hem-
şireden bakım almak isterim, ifadesine ka-
tılanların kadın katılımcıların (X2=51.676, 
p=0.0001), erkek hemşireler hastanede yöne-
tici pozisyonunda çalışmalıdır, ifadesine katı-
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lan erkek katılımcıların (X2=9.974, p=0.007) 
anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır.

Katılımcıların cinsiyetine göre erkek hemşi-
relere ilişkin görüşleri karşılaştırıldığında; er-
keklerin hemşirelik yapması hemşirelik mes-
leğinde herhangi 

bir değişiklik meydana getirmez ifadesine 
katılanların erkek katılımcıların kadınlar göre 
daha anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptan-
mıştır (X2=7.271, p=0.026).

Katılımcıların erkek hemşirenin bana ba-
kım vermesinden utanırım, ifadesine katılan 
kadınların (X2=123.662,  p=0.0001), erkek 
hemşirenin bana bakım vermesinden mut-
lu olurum, ifadesine katılan erkeklerin daha 
anlamlı düzeyde yüksek olduğu (X2=51.262, 
p=0.0001) bulunmuştur (p<0.05). Katılım-
cıların eğitimlerine göre erkek hemşirelere 
ilişkin görüşleri karşılaştırıldığında, hemşi-
relik mesleğinde erkek hemşireler mutlaka 
olmalıdır ifadesine katılanların (X2=19.967, 
p=0.010), erkek hemşirelere hitap seçmek-
te zorlanıyorum ifadesine katılmayanların 
ve hastaneye yatarsam hemcinsim olmayan 
hemşireden bakım almak isterim ifadesine 
katılmayanların (X2=16.169, p=0.040), önli-
sans, lisans ve yüksek lisans eğitim gurupla-
rında (X2=20.115, p=0.010) anlamlı olduğu 
saptanmıştır. 

Hemşirelik mesleğinde erkekler kadınlardan 
daha iyi bakım verir ifadesine katılmayanla-
rın (X2=20.263, p=0.009) ve erkek hemşire-
nin bana bakım vermesine mutlu olurum ifa-
desine katılmayanların (X2=20.669, p=0.008) 
lise, önlisans veya lisans eğitim gurupları ara-
sında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). 
Hastaneye yatarsam hemcinsim olan hemşi-
reden bakım almak isterim ifadesine katılan 
(X2=23.439, p=0.003), erkek hemşireler has-
tanede eğitim hemşiresi olarak çalışmalıdır 
ifadesine katılan okuryazar değil, ilköğretim 
eğitim gurupları (X2=26.755, p=0.001), erkek 
hemşirenin bana bakım vermesinden utanı-
rım ifadesine katılmayan lise, önlisans, lisans 
ve yüksek lisans eğitim gurupları arasında 
(X2=18.265, p=0.019),  anlamlı bir fark bu-
lunmuştur (p<0.05).

Daha önce herhangi nedenle hastaneye yatış 
yapan hemşirelik bakımı alanlar ile hemşi-
relik mesleğinde erkekler kadınlardan daha 
iyi bakım verir (X2=8.777, p=0.012) ifade-
sine katılmayanlar, hemşirelik uygulama 
sonuçlarındaki başarı cinsiyetten önemlidir 
ifadesine katılanlar (X2=6.559, p=0.038), 
hastaneye yatarsam hemcinsim olan hemşire-
den bakım almak isterim ifadesine katılanlar 
(X2=12.567, p=0.002), erkek hemşireler has-
tanede yönetici pozisyonunda çalışmalıdır 
ifadesine katılanlar (X2=11.025, p=0.004), 
erkek hemşireler hastanede eğitim hemşi-
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resi olarak çalışmalıdır ifadesine katılanlar 
(X2=9.134  p=0.010), erkeklerin hemşirelik 
yapması hemşirelik mesleğinde herhangi bir 
değişiklik meydana getirmez ifadesine katıl-
mayanlar (X2=41.031, p=0.0001), erkeklerin 

hemşirelik mesleğini seçme sebebi mezuni-
yet sonrası iş olanaklarıdır ifadesine katılan-
lar (X2=6.108, p=0.047) arasında anlamlı bir 
fark bulunmuştur (p<0.05).

Tablo 2.Katılımcıların Erkek Hemşirelerle İlgili Fikirlerinin Dağılımı (N=600)

Erkek hemşire imgesiyle alakalı görüşler Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

n   % n % n  %

1. Hemşirelik mesleğini cinsiyet ayrımı gözet-
meksizin yapılır

478 79.6 55 9.2 67 11.2

2. Hemşirelik mesleğini sadece kadınlar yapabilir 70 11.7 57 9.5 473 78.8

3. Hemşirelik mesleğini sadece erkekler yapabilir 18 3.0 71 11.8 511 85.2

4. Hemşirelik mesleğinde erkek hemşireler mutla-
ka olmalıdır.

388 64.7 87 14.5 125 20.8

5. Hemşirelik mesleğinde erkekler kadınlardan 
daha iyi bakım verir.

66 11.0 229 38.2 305 50.8

6. Hemşirelik mesleğinde kadınlar erkeklerden 
daha iyi bakım verir.

157 26.2 221 36.8 222 37.0

7. Çocuğumun (kız) hemşire olmasına izin veri-
rim. 

444 74.0 88 14.7 68 11.3

8. Çocuğumun (erkek) hemşire olmasına izin 
veririm.

371 61.8 122 20.4 107 17.8

9. Erkek hemşirelere hitap seçmekte zorlanıyo-
rum

224 37.3 106 17.7 270 45.0

10. Hemşirelik uygulama sonuçlarındaki başarı 
cinsiyetten önemlidir

447 74.5 79 13.2 74 12.3

11. Hastaneye yatarsam hemcinsim olan hemşire-
den bakım almak isterim

347 57.8 81 13.5 172 28.7

12. Hastaneye yatarsam hemcinsim olmayan 
hemşireden bakım almak isterim

148 24.7 151 25.1 301 50.2

13. Erkek hemşireler hastanede bazı servislerde 
çalışmalıdır (yoğun bakım, acil ameliyathane)

285 47.5 142 23.7 173 28.8
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14.Erkek hemşireler hastanede yönetici pozisyo-
nunda çalışmalıdır

204 34.0 152 25.3 244 40.7

15. Erkek hemşireler hastanede eğitim hemşiresi 
olarak çalışmalıdır

198 33.0 195 32.5 207 34.5

16. Erkek hemşireler hastanede tüm pozisyonlar-
da çalışmalıdır

364 60.6 112 18.7 124 20.7

17. Erkeklerin hemşirelik yapması hemşirelik 
mesleğini geliştirir

362 60.4 146 24.3 92 15.3

18. Erkeklerin hemşirelik yapması hemşirelik 
mesleğinde herhangi bir değişiklik meydana 
getirmez

173 28.8 153 25.5 274 45.7

19. Erkeklerin hemşirelik yapması hemşireliğin 
toplumdaki statüsünü geliştirir

349 58.2 132 22.0 119 19.8

20. Erkeklerin hemşirelik yapması hemşireliğin 
toplumdaki statüsünün kötüye gitmesine neden 
olur

39 6.5 120 20.0 441 73.5

21. Erkeklerin hemşirelik mesleğini seçme sebebi 
hemşireliğe ilgi duymasıdır

163 27.2 234 39.0 203 33.8

22. Erkeklerin hemşirelik mesleğini seçme sebebi 
mezuniyet sonrası iş olanaklarıdır

430 71.7 132 22.0 38 6.3

23. Erkek hemşirenin bana bakım vermesinden 
utanırım

144 24.0 80 13.3 376 62.7

24. Erkek hemşirenin bana bakım vermesine 
mutlu olurum

213 35.5 137 22.8 250 41.7

TARTIŞMA

Katılımcıların yarıdan fazlasının erkek ve yaş 
grubunun genç nüfustan olduğu belirlenmiş-
tir. Bu grubun hem yarıdan fazlasının erkek 
hem de genç olması, erkek hemşirelik mes-
leği hakkındaki olumlu/olumsuz görüşlere 
karşı geliştirilecek stratejilere ışık tutacaktır.

Katılımcıların büyük çoğunluğunun herhan-
gi bir sağlık alanında çalışmaması hemşirelik 
mesleğinde cinsiyet konusunda farkındalığı 
daha iyi analiz etmemize yardımcı olmuştur. 
Yine katılımcıların yarıdan fazlasının hemşi-
relik bakımı alması meslek içeriğini bilmeleri 
için değerli ve çok büyük bir kısmının ülke-
mizde hemşirelik mesleğine erkeklerin yaptı-
ğını bilmesi sevindiricidir.
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Katılımcıların büyük çoğunluğu, hemşirelik 
mesleğinin cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ya-
pıldığını düşünmektedir. Bartfay ve ark.’ın 
(2010:5) yaptığı araştırmada, toplumda erkek 
hemşirelere yönelik negatif algılar saptanmış 
ve hemşirelik bölümünde okuyan öğrenciler 
arasında cinsiyet ayrımcılığının diğer bölüm-
lere göre daha fazla olduğu sonucu ortaya 
çıkmıştır. Bu çalışmamızın sonucuna göre 
hemşirelik mesleğinde erkeklerin kabul gör-
düğünü daha az negatif ayrımcılık yapıldığını 
söylemek mümkündür.

Araştırmada katılımcıların tamamına yakın 
bir kısmı hemşirelik mesleğini cinsiyet ayrı-
mı gözetmeksizin yapılır ifadesine katılmak-
ta ve tamamına yakın bir kısmı hemşirelik 
mesleğini sadece kadınlar yapabilir ve hem-
şirelik mesleğini sadece erkekler yapabilir 
ifadesine katılmamaktadır. Sosyolojide cin-
siyet rolü teorisine göre meslekler cinsiyetçi 
kalıplara göre bölündüğü için meslekler sa-
dece hangi cinsiyet toplum tarafından daha 
uygun olarak algılanmışsa sosyal rollerin de 
o şeklide oluşacağı vurgulanmaktadır. Çocuk 
bakımı gibi işler bahsedildiğinde akla he-
men kadının gelmesi, bu ayrımları biyolojik 
temellere göre yapmaları sosyal rollerdeki 
bu ikilemi ve önyargıları daha da güçlendir-
mektedir (Clow and Ricciardelli, 2014:447). 
Ülkemizde yapılan çalışmalarda hemşirelik 
mesleğine erkek üye alınmasını, hemşirelik 

mesleğini yalnızca kadınların yapmaması, 
meslek seçiminde cinsiyet ayırımı yapılma-
ması gerektiğini belirtmektedir (Kocaer vd., 
2004:25; Ünsal vd., 2010:429). Erkek hem-
şireyi istememe nedeni olarak; hemşireliğin 
kadınlara özgü bir meslek olarak algılandığı, 
erkek hemşirelerin hastalara daha iyi şefkat 
ve merhamet duygularını gösteremeyeceğine 
inanmakta olduğunu belirtmiştir (Ünsal vd., 
2010:429; Kostak vd, 2015:23). Yapılan bu 
çalışmalardaki sonuçlar, erkeklerin hemşire-
lik mesleğinde yer almasının gerekliliği far-
kındalığının yüksek olması sonuçlarımızla 
paralellik göstermektedir.

Araştırma sonucunda katılımcıların üçte ikisi 
hemşirelik mesleğinde erkek hemşireler mut-
laka olmalıdır ifadesine katılmasına rağmen 
yarısı hemşirelik mesleğinde erkekler kadın-
lardan daha iyi bakım verir ifadesine katıl-
mamakta ve hemşirelik mesleğinde kadınlar 
erkeklerden daha iyi bakım verir ifadesine 
üçte biri katılmamaktadır. Kostak ve ark.’nın 
(2015:21) yaptığı çalışmada ebeveynle-
rin çok az bir kısmı (%2.9) çocuğuna erkek 
hemşirenin bakım vermesini istemiştir. Yine 
aynı çalışmada anneler erkeklerin hemşire-
lik yapabileceği, çocuk servislerinde erkek 
hemşirelerin çalışmasının uygun olacağı ve 
çocuklarına erkek hemşirelerin bakması ko-
nusunda babalara oranla daha yüksek oranda 
olumlu görüş bildirmiştir. Bartfay ve ark.’nın 
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(2010:5) yaptığı çalışmada katılımcıların çok 
azı (%11’i) hemşirelik mesleğinde erkeklerin 
kadınlardan daha iyi bakım verdiğini, katılım-
cıların dörtte biri hemşirelik mesleğinde ka-
dınların erkeklerden daha iyi bakım verdiğini 
düşünmektedir. Yapılmış olan çalışmalarda 
erkeklerin hemşire olmasını istemelerine rağ-
men, kadınları daha iyi bakım verebilecekleri 
inancının yaygın olduğu sonucu araştırma so-
nucumuzla paralellik göstermektedir.

Katılımcıların tamamına yakın bir kısmı ço-
cuğunun (kız) hemşire olmasına izin verirken, 
yarısından fazlası çocuğunun (erkek) hemşire 
olmasına izin vermektedir. Bu sonuca göre 
katılımcıların çocuklarında cinsiyet ayrımını 
gözettikleri, ebeveyn olarak hala hemşirelik 
mesleğinde kadınlara erkeklere göre daha çok 
tercih ettirme eğiliminde oldukları görülmek-
tedir. Şahin ve Bal’ın (2014:60) kadın doğum 
kliniğinde yatmakta olan kadınlar üzerinde 
yaptıkları çalışmada kadınların yarısı hem-
şireliğin kadın mesleği olduğunu, dörtte biri 
ise erkeklerin hemşire olamayacağını düşün-
mektedir. Arıkan ve ark.’nın (2000:38) yaptı-
ğı çalışmada öğrencilerin %16.4 hemşireliği 
kadın mesleği olduğu için seçtiğini, %74.8’i 
erkeklerin hemşirelik mesleğini yapabilece-
ğini belirtmiştir. Toplumda hemşirelik mes-
leğini yapmakta olan kadınların erkeklere 
oranla daha çok kabul gördüğü, Hemşirelik 
Kanunu’nda cinsiyet ayrımının kaldırılması-

na rağmen toplumda cinsiyet ayrımının kıs-
men de olsa günümüzde yapılmakta olduğu 
söylenebilir.

Araştırmada katılımcıların yarısına yakı-
nı erkek hemşirelere hitap etmede zorlan-
dığına katılmamaktadır. Ünsal ve ark.’nın 
(2010:424) yaptığı çalışmada yarısından 
fazlasının erkek hemşirelere nasıl hitap edi-
leceğini bilmediğini belirtmektedir. Kocaer 
ve ark.’nın (2004:28) hemşire akademisyen-
ler ve öğrenciler üzerinde yaptığı çalışmada 
öğrencilerin yarısından fazlasının erkek hem-
şirelere “hemşire” ifadesini kullanmakta ol-
duğu bulunmuştur. Hemşirelik Kanunu’nda 
cinsiyet ayrımı yapılmaksızın erkeklerin de 
hemşire olabileceği belirtilmiş fakat hitap 
şekliyle ilgili herhangi bir ifade bulunma-
maktadır (Resmi Gazete-2007:697). Yapılan 
bu çalışmalarda (Ünsal vd., 2010:428; Koca-
er vd., 2004:28) da yaklaşık yarısının erkek 
hemşirelere kadın hemşirelere olduğu gibi 
hemşire şeklinde hitap edilmesi gerektiğini 
ifade ederken diğer katılımcıların hitap kar-
maşası yaşamakta olduğunu fakat yapılan 
diğer bir çalışmada (Ünsal vd., 2010: 426) 
sonucunda hitap karmaşasının yıllar içeri-
sinde daha da azaldığını söylemek müm-
kündür. Katılımcıların dörtte üçü hemşirelik 
uygulama sonuçlarında, başarının cinsiyetten 
önemli olduğuna ifade etmekte, fakat yarısın-
dan fazlasının hastaneye yattığında hemcinsi 
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olan hemşireden bakım almak istediğine ve 
yine yarısı hastaneye yatarsa hemcinsi ol-
mayan hemşireden bakım almak istemedi-
ğini belirtmektedir. Şahin ve Bal’ın (2014: 
60) yaptıkları çalışmada kadınların üçte biri 
erkek hemşireden bakım almaktan rahatsız 
olduğunu, yarısından fazlasının erkek hemşi-
relerin sadece erkek hastalara bakım vermesi 
gerektiğinin, kadınların üçte ikisinin erkek 
hemşireden bakım almaktan rahatsız olduğu 
saptanmıştır. Ünver ve ark.’ın (2010:100) ça-
lışmasında erkek hemşireden hizmet almış 
olup kadınların yarısına yakının çekingenlik 
hissi yaşamış olduğunu ve beşte birinin ile-
tişim kurmada güçlükler yaşamakta olduğu 
belirlenmiştir. Kaya ve ark.’nın (2011:24) 
yaptığı çalışmada bireylerin yarısına yakı-
nın erkek hemşireden bakım alma sürecinde 
utanacağını, çekineceğini, şaşıracağını be-
lirtmiştir. Bazı toplumlarda erkek hemşirenin 
hastaya dokunması meslek açısından değil de 
cinsel bir davranışmış gibi algılanmaktadır. 
Böyle hisseden erkek hemşireler, kadın hem-
şire meslektaşlarından mahremiyet konusun-
da yardım istemektedir (Williams, 2013: 42). 
Yapılan çalışmalarda ülkemizde Hemşirelik 
kanununda (Resmi Gazete-2007: 697) cinsi-
yet ayrımının kalkmasıyla birlikte meslekte 
hızla artan erkek hemşirelerin yıllar geçtikçe 
toplum tarafından kabullenişin yavaş olduğu-
nu söylemek mümkündür.

Araştırmamızda katılımcılar, erkek hemşi-
reler hastanede özellikle (yoğun bakım, acil 
ameliyathane) bazı servislerde, erkek hem-
şirelerin hastanede yönetici pozisyonunda, 
hastanede eğitim hemşiresi olarak çalışması 
gerektiğini belirtmektedir.

Koç ve ark.’nın (2014: 324) çalışmasında 
%51.2’sinin erkek hemşirelerin sağlık ba-
kım hizmetlerinde uygulayıcı pozisyonda 
çalışabileceklerini ifade etmiştir. Şahin ve 
Bal’ın (2014:58) yaptıkları çalışmada ka-
dınların yarısına yakını erkeklerin kadın do-
ğum kliniklerinde çalışabileceğini, %52’si 
erkek hemşirelerin güç gerektiren alanlarda 
ve %74.2’si erkek hemşirelerin üroloji gibi 
erkeklerin çok olduğu alanlarda çalışması 
gerektiğini belirtmiştir. Taşcı’nın (2007:16) 
yaptığı çalışmada; kadın doğum servislerinde 
yatmakta olan hastaların erkek hemşirelerin 
kadın doğum servisleri dışında erkek hastala-
rın çok olduğu servislerde görev almalarının 
daha iyi olacağını düşündüklerini belirtmiş-
tir. Bakım profesyonel hemşireliğin en temel 
yapıtaşlarından biridir (Dinç 2010:76). Bunu 
cinsiyete indirgemek profesyonel hemşirelik 
uygulamalarında gecikmelere veya bakımdan 
mahrum kalmaya neden olabilecektir. Yapı-
lan araştırmalarda (Taşcı, 2007:16; Şahin ve 
Bal, 2014:58; Koç vd., 2014:324) ve sonucu-
muzda özellikle erkek hemşirenin bakım rolü 
üstlenmesinin istenmemesi, erkeklerin daha 
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çok masa başı ve yönetim kadrolarında yer 
almalarının istenmesi, toplumun erkeklerin 
hemşirelik mesleğinde kabullenişinin yeter-
siz olduğunun göstergesi olarak kabul edile-
bilir. 

Araştırmada katılımcıların yarısına yakının 
erkeklerin hemşirelik yapmasının meslekte 
değişiklik meydana getireceğine inanmakta-
dır. Şahin ve Bal’ın (2014:61) yaptıkları ça-
lışmada kadınların üçte ikisinin erkek hemşi-
relerin olmasının hemşirelik mesleği hakkın-
daki olumsuz düşünceleri değiştirebileceğini 
belirtmektedir. Çalışma sonuçları araştırma 
sonucuyla paralellik göstermekte, cinsiyet 
ayrımı gözetmeksizin hemşirelik mesleğini 
icra etmenin toplumda kabul gördüğünü söy-
lemek mümkündür.

Araştırmada katılımcıların yarıdan fazlası er-
keklerin hemşirelik yapmasının, hemşirelik 
mesleğini geliştireceği ve toplumdaki statü-
sünü arttıracağı görüşüne katılmaktadır. Ars-
lan ve Ağaçdiken Alkan’ın (2016:112) çalış-
masında üniversite öğrencilerinin erkeklerin 
hemşirelik mesleğinde olması, hemşireliğin 
toplumdaki imajını geliştirir, görüşüne kız 
öğrencilerin %44.4’ü katılmaktadır. Ekinci 
ve ark.’nın (2014:639) mühendislik fakültesi 
öğrencileri ile yaptığı araştırmada ise katılım-
cıların sadece %26.1’i erkeklerin hemşireliğe 
katılmasının mesleğin statüsünü arttıracağı-
nı belirtmiştir. Kocaer ve ark.’nın (2004:26) 

yaptığı çalışmada hemşire akademisyenlerin 
%89’u hemşireliğe erkek üyelerin alınması 
hemşirelik mesleğinin statüsünün arttıracağı 
ve %86’sının hemşireliğe karşı önyargıların 
azalacağı görüşünde olduğunu belirtmiştir. 
Şahin ve Bal’ın (2014:60) yaptıkları çalışma-
da kadınların %64.9’u erkek hemşirelerin ol-
ması hemşirelik mesleği hakkındaki olumsuz 
düşünceleri değiştirebileceğini belirlemiştir. 
Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda farklı gö-
rüşlerin yer aldığını, bu çalışma sonucunda 
ise hemşirelik mesleğini erkeklerin yapması 
toplumdaki statüsünü arttırabileceği görüşü-
nün çoğunlukta olduğunu söylemek müm-
kündür.

Araştırmada katılımcıların dörtte biri er-
keklerin hemşirelik mesleğini seçme sebebi 
hemşireliğe ilgi duyma, büyük çoğunluğu ise 
erkeklerin hemşirelik mesleğini seçme sebe-
bini mezuniyet sonrası iş olanaklarından ol-
duğunu belirtmektedir. Alkan ve Ağaçdiken 
Alkan’ın (2016:124) çalışmasında yer alan 
erkek katılımcılar, erkeklerin hemşirelik mes-
leğini seçme nedenlerini; en çok mezuniyet 
sonrası iş olanakları (%67.9), en az hemşi-
relik mesleğine ilgi duyması (%39.1) olarak 
belirtmiştir. Hemşirelik öğrencileri üzerinde 
yapılan çalışmalarda erkeklerin çoğunluğu-
nun hemşirelik bölümünü iş bulabilmek için 
tercih ettiği saptanmıştır (Kavurmacı ve Kü-
çükoğlu, 2014:1; Kahraman, 2013:208). Ya-
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pılan araştırmalar (Kavurmacı ve Küçükoğlu, 
2014:1; Kahraman, 2013:208), çalışmamızın 
bulgularını desteklemektedir.  Dolayısıyla 
erkeklerin büyük çoğunluğunun hemşirelik 
mesleğini kolay iş bulabilmek için tercih etti-
ğini söylemek mümkündür.  

Araştırmada katılımcıların çoğunluğunun 
erkek hemşirenin bana bakım vermesinden 
utanırım ifadesine, yarıya yakınının erkek 
hemşirenin bana bakım vermesine mutlu olu-
rum ifadesine katılmadıkları tespit edilmiştir. 
Taşçı’nın (2007:16) çalışmasında hastaların 
çoğunluğunu erkek hemşireden bakım al-
mak istemediğini ve erkek hemşirenin ken-
disine bakım vermesinden rahatsız olacağı-
nı belirtmiştir. Adeyemi-Adelanwa ve ark. 
(2016:142) yaptığı çalışmada kadınlardan ço-
ğunluğu, erkeklerin yarısı erkek hemşireden 
lavman uygulaması almada olumsuz bir tu-
tum sergilemektedir. Yapılan çalışmanın so-
nucu ile araştırmamızın sonucunu paralellik 
göstermekte olup, toplumda erkek hemşire-
lerden bakım alma/isteme talebinin istendik 
düzeyde olmadığı ve de hala benimsenmedi-
ğini söylemek mümkündür. 

Katılımcıların yaş grupları ile erkek hemşire-
lere ilişkin görüşleri arasında yapılan karşı-
laştırmalarda; hemşirelik mesleğinde kadın-
lar erkeklerden daha iyi bakım verir ifadesine 
katılanların, erkek hemşirelerin bakım ver-
mesinden mutlu olurum ifadesi katılmayan-

ların 18-35 yaş grubunda arasında anlamlı bir 
fark bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda 
genç katılımcılar, erkeklerin iyi bakım vere-
bileceklerini kabullenirken, meslekte bakım 
almaktan mutlu olurum ifadesine katılmama-
larını ise cinsiyet farklılığından dolayı mah-
remi koruma, utanma ve çekingenlik duygu-
sundan kaynaklanabileceği söylenebilir. 

Araştırmada hastaneye yatarsam hemcinsim 
olan hemşireden bakım almak isterim ve er-
kek hemşirenin bana bakım vermesinden uta-
nırım ifadesine katılan kadın katılımcıların 
erkeklerden daha anlamlı düzeyde yüksek 
olmasını toplumumuzun ataerkil bir yapıya 
sahip olmasının yanı sıra dini inanış ve gele-
neklerinden kaynaklanabileceğini söylemek 
mümkündür. 

Araştırmada erkek hemşireler hastanede yö-
netici pozisyonunda çalışmalıdır, erkeklerin 
hemşirelik yapması hemşirelik mesleğinde 
herhangi bir değişiklik meydana getirmez ve 
erkek hemşirenin bana bakım vermesinden 
mutlu olurum ifadelerine erkek katılımcıla-
rın, katılımının kadınlar göre daha anlamlı 
düzeyde yüksek olması, erkeklerin hemşire-
lik mesleğinde yönetici statüsünde çalışma ve 
hemcinslerinden bakım alma isteği eğilimin-
de olduğunu söylemek mümkündür. 

Araştırmada erkeklerin hemşirelik yapması 
hemşirelik mesleğinde herhangi bir değişiklik 
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meydana getirmez ifadesine erkek katılımcı-
ların katılımının kadınlar göre daha anlamlı 
düzeyde yüksek olması, erkek katılımcıların 
hemşirelik mesleğinde bir değişim meydana 
getiremeyeceklerini fikrine sahip olması dü-
şündürücüdür.

Eğitimlerine göre erkek hemşirelere iliş-
kin görüşleri karşılaştırıldığında; hemşirelik 
mesleğinde erkek hemşireler mutlaka olma-
lıdır ifadesine katılan, hemşirelik mesleğin-
de erkekler kadınlardan daha iyi bakım verir 
ifadesine katılmayan, erkek hemşirelere hitap 
seçmekte zorlanıyorum ifadesine katılmayan 
ve hastaneye yatarsam hemcinsim olmayan 
hemşireden bakım almak isterim ifadesine 
katılmayanların, önlisans, lisans ve yüksek 
lisans eğitim grubu katılımcılara göre anlamlı 
olması, eğitim seviyesi attıkça cinsiyet ay-
rımının azaldığının göstergesi olarak kabul 
edilebilir.

Hastaneye yatarsam hemcinsim olan hemşire-
den bakım almak isterim ifadesine katılanlar 
ile erkek hemşireler hastanede eğitim hem-
şiresi olarak çalışmalıdır ifadesine katılanlar 
arasında okuryazar değil, ilköğretim eğitim 
gurupları arasında anlamlı fark bulunması, 
erkek hemşirenin bana bakım vermesinden 
utanırım ifadesine katılmama durumu, lise, 
önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim gu-
rupları arasında anlamlı fark bulunması yine 

okuma oranın artmasıyla cinsiyet ayrımının 
azalmasının paralel olduğu söylenebilir.

Erkek hemşirenin bana bakım vermesinden 
mutlu olurum ifadesine katılmayanlar lise, 
önlisans veya lisans eğitim grupları arasında 
anlamlı bir fark bulunmasının da manidar ol-
duğunu söylemek mümkündür.

Hemşirelik uygulamasını deneyimleyen katı-
lımcıların erkek hemşirelerin daha iyi bakım 
verir ifadesine katılmamaları ve de hem cin-
sinden bakım almak isteme durumları, erkek 
hemşirelerin aldığı bakım kalitesinin yeter-
li olmadığı veya yaşadıkları farklı cinsiyete 
bağlı çekinmelerden kaynaklanabileceği akla 
getirmektedir. Yapılan araştırmalarda ise ba-
kım almada katılımcıların kadınlar erkekler-
den daha iyi bakım yapar algısının olduğu 
(Bartfay, 2010:5), kadınların erkek hemşireler 
ile ilgili tedirginlik, çekingenlik yaşadığını bu 
sorunlar karşısında kadın hemşire meslektaş-
larından mahremiyet konusunda yardım iste-
dikleri belirlenmiştir (Adeyemi-Adelanwa et 
al., 2016:142; Williams, 2013:43).

SONUÇ

Toplumda hemşirelik mesleğinde kadın cin-
siyetinin daha çok kabul gördüğünü, Hemşi-
relik Kanunu’nda cinsiyet ayrımının kaldırıl-
masına rağmen toplumda cinsiyet ayrımının 
kısmen de olsa yapılmakta olduğunu ortaya 
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koymuştur. Bu tutumun toplumumuzun, örf 
adet ve geleneklerinden kaynaklanabileceği-
ni söylemek mümkündür.

Hemşirelik Kanunu’nun çıkmasıyla cinsiyet 
ayrımı ortadan kalkan hemşirelik mesleğinde 
erkeklerin daha çok iş bulma sahasının geniş 
olması nedeniyle mesleği seçmekte olduğu 
bilinmektedir. 

Ülkemizde yasal değişimle birlikte hemşire-
lik mesleğinde olumlu gelişmeler meydana 
gelebileceği, mesleği her iki cinsin de yapa-
bileceği ve toplumda cinsiyetle ilgili kalıp 
yargıların zamanla ortadan kaldırılabileceği 
düşünülmektedir.

Cinsiyetin hemşirelik mesleğinin bakım stan-
dartlarını etkileyen bir faktör olmadığı konu-
sunda toplumu bilgilendirmenin sağlanması; 
bunun için farklı iletişim kaynakları kullanı-
larak hemşirelik mesleğinde cinsiyetin bakı-
mın kalitesini etkilemeyeceği farkındalığının 
arttırılması; toplumun erkek hemşire ve ba-
kım imgesini belirlemeye yönelik, farklı böl-
gelerde araştırmalar yapılması, toplumun er-
kek hemşire imgesini etkileyebilecek değiş-
kenleri inceleyen araştırmaların planlanması 
ve uygulanması önerilebilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: While it is known that male nursing in Turkey is increasing day 
by day, the increase of positive attitudes towards male nurses who gives health care services to 
society will improve our professional nursing identity, reduce gender discrimination in profes-
sion and develop the statistic of nursing profession. The nursing profession that characteristics 
of gender complement each other; It will contribute to the emergence of science and arts pro-
fession by removing the attention from the gender.Aim:The research was done descriptively 
with the aim of examining the opinions of adult people towards male nurses in the society. 
Method:The universe of the research consisted of 600 adult people that living in a town of 
Mersin district. The sample group was random sampling that improbable sampling methods; 
this universe which is determined by the researchers; there were 600 people who were formed 
by taking into account the selection criteria of voluntary participation in the work, the absence 
of any problem preventing the personal from bcommunicating cognitively, emotionally and 
verbally, the age of 18 years or older.  The questionnaire form of the research was received from 
literature and Kaya et al. (2011: 23) was created by making use of the questionnaire survey.It 
was collected face to face between 01.10.2014 - 30.11.2014 through the data collection form. In 
the first part of the data collection form, the questions that contain the descriptive information 
of the personal covered by the research and in second part there were 34 questions are answered 
as “I agree, I do not agree, I am undecided” to determine opinions related to male nurse image. 
The purpose and benefits of working with individuals who meet the sampling group selection 
criteria are explained after the willingness to participate in the survey was accepted to work 
after receiving verbal approvals with due care to the principle of volunteering. Analysis of the 
data used SPSS 11.0 version. The data obtained from the data collection forms were evaluated 
with arithmetic mean, standard deviation, minimum, maximum, frequency, percentage and chi-
square test. Findings:Percentage of the male participants were 54.8%. Percentage of the 18-35 
age group of participants were 60.8% and the mean age was 33.9±12.21 (min:18, max:93). 
Percentage of the participants participated in the expression that “nursing profession is done 
without regard to sex discrimination” were 79.7%. Percentage of participants participated in 
the phrase that “men give better care than women in the nursing profession” were 11%, per-
centage of participants participated in the phrase that “women give better care than men in the 



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 11 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Season Issue: 11 Year: 2017

ID:293 K:508
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

156

nursing profession” were 26.2%. Percentage of the participants participated in the expression 
that  “ashamed that the male nurse cares for me” were 24%. Percentage of the participants 
participated in the expression that “Male nursing improves nursing profession” were 60.3%. 
Percentage of the participants participated in the expression that  “Male nursing does not bring 
any change in nursing profession” were  45.7%.  When Participants’ views on male nurses are 
compared according to their sex ; It was determined that female participants in the expression 
“If I am in the hospital, I would like to take care of my nurse who is of the same sex as me” 
are significantly higher than the others (X2= 51.676 p=0.0001). It was determined that male 
participants in the expression “Male nurses should work in the manager position in the hos-
pital” were significantly higher than women(X2= 9.974 p=0.007).  Results and Conclusion: 
One quarter of participants in the survey participated in the opinion that men are interested in 
nursing because of choosing nursing profession (27.2%). The majority of participants (71.7%) 
stated that men had a post-graduate job opportunity to choose a nursing profession. In the work 
of Arslan and Ağaçdiken Alkan (2016: 124), male participants indicate that post-graduate job 
opportunities (67.9%) are the reason for choosing men’s nursing profession and interest in the 
nursing profession (39.1%) are the reason for choosing men’s nursing profession. Research 
conducted supports the findings of this research and it is possible to say that the majority of 
men prefer nursing profession because of finding a work.  Although the majority of participants 
in the research believe that men should make nursing professions and that men should make 
positive changes to the professional nursing profession and be in the profession absolutely, they 
want to get services from the nurses who are of the same kind with them in the nursing care. 
As a result of this research; in the nursing profession, female gender is more accepted, despite 
the elimination of gender discrimination in the nursing law, gender discrimination is partially 
being done in society. It can be said that this attitude is a reflection of paternalistic cultures. It is 
recommended that different communication sources be used to inform the community that sex 
is not a factor affecting the nursing profession.
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Öz: Kadın genital mutilasyonu olarak da bilinen kadın 
genital sünneti dini, kültürel nedenler veya medikal olma-
yan nedenlerle kadın dış genital organlarının bir kısmının 
ya da tamamının çıkarılması işlemidir. Çok kompleks 
nedenlerden dolayı yapılan geleneksel bir uygulama ve 
toplumsal normdur. Amaç: Bu derlemenin amacı; kadın 
genital sünnetinin ortaya çıkışı, yaygınlığı, uygulanma ne-
denleri, sağlığa olumsuz etkileri, bu konu ile ilgili yasal 
durum ve hemşirenin rolünü içeren literatür bulgularını in-
celemektir. Yöntem: Çalışmanın hazırlanma aşamasında 
Kadın genital sünneti, prevalansı, akut ve kronik etkileri, 
yasal düzenlemeler ve hemşirelik kelimeleri kullanılarak 
literatür taraması yapılmıştır. Bulgular: Kadın genital 
sünneti kadın sağlığını akut, kronik ve emosyonel olarak 
etkilemektedir. Kadın genital sünneti, Uluslararası İnsan 
Hakları Örgütü tarafından kadın/kızlara karşı şiddet ve 
suçun aşırı formu olan insan hakkı ihlali ve işkence ola-
rak kabul edilmektedir. Yasal olarak gelişmiş ülkelerdeki 
sağlık profesyonelleri ve politikacılar; geri kalmış, yoksul 
ve geleneksel yaşam biçimini koruyan ülkelerde uygula-
nan ve göçler nedeniyle Amerika ve Avrupa ülkelerine de 
sıçrayan bu uygulama ile mücadele etmeye başlamıştır.
Sonuç: Kadın genital sünneti, kadın sağlığına olumsuz et-
kileri olan zararlı ve çağ dışı bir uygulamadır.  Hemşireler 
bu zararlı uygulamalara ve doğacak sorunlara karşı çocuk-
ları ve kadınları korumalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın Genital Sünneti, Prevalans, 
Akut ve Kronik Etkileri, Yasal Uygulamalar, Hemşirelik

Abstract: Introduction: Female genital mutilation, also 
known as female genital circumcision or female cutting 
is a practice of the partial or total removal of the exter-
nal female genitalia for religious or cultural reasons and 
which involves non-medical procedures. It is a traditional 
intervention or norm which is carried out because of very 
complicated reasons. Aim: The aim of this review is to 
examine the literature findings including the appearance 
of female genital mutilation, the prevalence of this practice 
and its reasons, its negative effects on health, its legal reg-
ulations and status and the role of nurses. Method: During 
the preparation phase of the study, literature was searched 
using female genital mutilation, prevalence, acute and 
chronic effects, legal regulations and nursing words. 
Finding: Female genital mutilation effects the women’s 
health acutely, chronically and emotionally.  Female geni-
tal mutilation is accepted as a violence to women/girls, a 
severe violation of fundamental human rights of women/
girls and a form of torture by International Human Rights 
Organizations. The healthcare professionals and politi-
cians in developed countries where the legal regulations 
are well-established have started to struggle with this tradi-
tional practice seen in underdeveloped and poor countries 
and also seen in the USA and European countries owing 
to the migrations. Conclusion: Female genital circumci-
sion is a harmful and outdated practice that has negative 
effects on women’s health. Nurses should protect children 
and women against these harmful practices and birth prob-
lems.

Key Words: Female Genital Mutilation, Prevalence, Acute 
and Chronic Effects, Legal Regulations, Nursing
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GİRİŞ

Kadın genital mutilasyonu (Female Genital 
Mutilation/Circumcision-FGM/C) olarak ta 
bilinen kadın genital sünneti, dini, kültürel 
nedenler veya medikal olmayan nedenlerle 
kadın dış genital organlarının bir kısmının ya 
da tamamının çıkarılmasıdır ve bu uygulama 
özellikle uzun vadede doğum ve yenidoğan 
ile ilgili olarak sağlık sorunları ve sosyal etki-
lere sahiptir (WHO Updated, 2016:1; Mather 
and Feldman-Jacobs, 2015:1). Kadın genital 
sünneti, kanama, infeksiyon, infertilite, ağrı-
lı cinsel ilişki ve doğum ile ilgili güçlükleri 
içeren ciddi komplikasyonlara neden olur ve 
çeşitli sağlık problemleri nedeniyle kadının 
anatomisine zarar verebilir (Davidson et al., 
2012:161; Royal College of Obstetrician and 
Gynaecologists, 2015:6).  Bugün dünya gene-
linde 200 milyondan fazla kadın tam olarak 
bilinmeyen nedenlerle kadın genital sünne-
tine maruz kalmaktadır. Bu sayının yarıdan 
fazlası başta Endonezya, Mısır ve Etiyopya 
olmak üzere 30 Afrika, Orta Doğu ve Asya 
Ülkesinde görülmektedir (UNICEF, 2016:2; 
WHO Updated, 2016:3). Kadına karşı şidde-
tin bir türü olan bu uygulama kadının insan 
haklarının ihlalidir (WHO updated, 2016:1). 
Sahra Altı Afrika bölgesinin büyük bir bölü-
münde her yıl genital sünnet riski altında olan 
3 milyondan fazla kız vardır. Jibuti, Guinea 
ve Somali’de 15-19 yaşları arasındaki kızla-
rın onda dokuzu genital sünnete maruz kal-

maktadır. Guinea-Bisssu dahil bazı Afrika 
ülkelerinde bu uygulama yasaklanmıştır. Fa-
kat zararlı geleneksel uygulamaları elimine 
etme süreci çok yavaştır. Kadın genital sün-
neti Sahra Altı Afrika bölgesinde çok yay-
gın olmasına rağmen, global göç örüntüleri 
nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde yaşayan 
kadın ve kızlar arasında kadın genital sünneti 
riski artmaktadır (Mather and Feldman-Ja-
cobs, 2015:1). 

Toplum liderleri bu zararlı geleneksel uygula-
maya karşı önemli açıklamalar yaparak kadın 
genital sünnetinin maskelenmemesi ve mey-
dan okunması gereken bir uygulama olduğu-
nu vurgulamaktadırlar (Mather and Feldman-
Jacobs, 2015:1).

AMAÇ

 Kadın genital mutilasyonu (Female Genital 
Mutilation/Circumcision-FGM/C) olarak ta 
bilinen kadın genital sünneti, dini, kültürel 
nedenler veya medikal olmayan nedenlerle 
kadın dış genital organlarının bir kısmının ya 
da tamamının çıkarılmasıdır. Bu derlemede; 
kadın genital sünnetinin ortaya çıkışı, yay-
gınlığı, uygulanma nedenleri, sağlığa olum-
suz etkileri, bu konu ile ilgili yasal durum ve 
hemşirenin rolünü içeren literatür bulguları 
konusunda hemşire meslektaşlarımıza ve ebe-
lere güncel bilgileri sunmayı amaçladık.
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 KAPSAM

Bu derleme makalede kadın genital sünnetinin 
ortaya çıkışı, yaygınlığı, uygulanma nedenle-
ri, sağlığa olumsuz etkileri, bu konu ile ilgili 
yasal durum ve hemşirenin rolü ana başlıkları 
altında kadın genital sünneti anlatılmıştır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu derleme makale kadın genital sünneti, 
prevalans, akut ve kronik etkileri, yasal uy-
gulamalar, hemşirelik Türkçe anahtar kelime-
leri ve female genital mutilation, prevalence, 
acute and chronic effects, legal regulations, 
nursing İngilizce anahtar kelimeleri kullanı-
larak yapılan ulusal ve uluslararası literatür 
taraması sonucunda oluşturulmuştur.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Bu derleme makalede; kadın genital sünne-
ti nedir, kadın genital sünnetinin uygulama 
nedenleri nelerdir, yaygınlığı, uygulanması 
ve sınıflandırılması nasıldır, kadın sağlığı-
na etkileri nelerdir ve hemşirenin rolü nasıl 
olmalıdır? soruları araştırmanın problemini 
oluşturmuştur. 

KURAMSAL ÇERÇEVE

KADIN GENİTAL SÜNNETİNİN UYGU-
LANMA NEDENLERİ

Çok kompleks nedenlerden dolayı genellikle 
de kızlar için yararlı olduğu inancıyla yapıl-

maktadır (Davidson et al., 2012:161; Royal 
College of Obstetrician and Gynaecologists, 
2015:6). Sağlık açısından herhangi bir yararı 
yoktur ve pek çok açıdan kızlara ve kadınla-
ra zarar verir. Kadının anatomisinin yanın-
da, kadının cinselliğine yapılan en acımasız 
ve onur kırıcı bir şiddettir. Bunun yanında 
psikolojik ve seksüel boyutu da olan trav-
matik bir uygulamadır (Creigton and Hodes, 
2016:267). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) her 
yıl üç milyon kız çocuğunun genital sünnete 
maruz kaldığını tahmin etmektedir (UNICEF, 
2016:2; Royal College of Obstetrician and 
Gynaecologists, 2015:6; Creigton and Hodes, 
2016:267). 

Kadın genital sünneti, herhangi bir din (Müs-
lümanlık, Hıristiyanlık, Animizm ve Mu-
sevilik) ile ilişkili değildir. Erkek egemen 
toplumlarda uygulanır ve ataerkil otoritede 
kadının bedenini ve doğurganlığını kontrol 
altına almak için yapılmaktadır. Birçok top-
lumda kızlar, kadın genital sünnetinin önem-
li olduğuna dair eğitilir. Kız çocuklarının 
gelecekteki rolleri ve doğum yapabilmesi 
için saygın bir işlem olduğuna inanılır. Ger-
çek nedeni evlenmeden önce seksüel ilişki-
yi önlediği düşüncesidir. Böylece erkekler 
eşlerinin sadece kendileri için çocuk doğur-
masını garanti etmiş olmaktadır. Genital sün-
net, geleneksel bir uyguma ve toplumsal bir 
normdur (Davidson et al., 2012:162). Garba 
et al. (2012:425) çalışmasında kadın genital 



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 11 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Season Issue: 11 Year: 2017

ID:294 K:504
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

160

sünnetin %73.1 oranında geleneksel neden-
lerle yapıldığı belirlenmiştir. Bu uygulama, 
hem kadın hem erkek tarafından ciddi ola-
rak benimsenip desteklenmektedir. Gerçekte 
kadınlar da aktif olarak desteklemekte ve bu 
uygulamayı yerine getirmektedirler. Klitoris 
hakkındaki mitlere (ampüte edilmezse çok 
büyür; eğer doğum sırasında bebeğe değerse 
de bebek ölür vb.) yaygın olarak inanılır ve 
sünnet olmayan kadın pis/aksi, murdar/kirli 
ve ahlaksız olarak görülür. Sünnet olmayan 
kadınlar genellikle evlenmekten, anne olmak-
tan ve tam bir kadın olmaktan mahrum kal-
makta ve toplumdan dışlanmaktadırlar. Çün-
kü kadın sünneti kadın kimliği ve toplumda 
yeri ile yakından ilişkilidir. Hatta eğitimli ka-
dınlar tarafından bile desteklenmektedir (Da-
vidson et al., 2012:162; Creigton and Hodes, 
2016:267).  Uygulamanın diğer nedenleri; 
kızlar ve aileleri için bir onur olarak görülme-
si, onlara ek bir statü getirmesi ve topluma ait 
olma duygusu yaratmasıdır. Kızları temizler 
ve arındırır. Bekareti ve namusu korur. Tama-
men dini bir gereksinimdir. Daha kolay çocuk 
doğururlar. İdeal kadın kültürü ile uyumlu-
dur, kadını alçak gönüllü ve kozmetik olarak 
çekici yapar. Kadının libidosu azalır ve gayrı 
meşru cinsel ilişkiden uzak tutar (Allen and 
Oshikanlu, 2015:31). Aslında yapılma amacı 
kadına şiddet değildir. Daha ziyade kızların 
kadın olmaya geçiş basamağıdır ve aynı za-
manda toplumsal olarak kabul görmesi için 

yapılmaktadır (Rushwan, 2013:131). Anne-
lerin kadın genital sünnetini algılamaları ile 
ilgili yapılan çalışmada (Ahanonu and Victor,  
2014:687) klitoris erkeğe özgü bir organ ol-
duğu için çıkarılmalıdır (%27.4), kadının ge-
nital sünneti kocasını sadakatli olmaya teşvik 
eder (%30.5 ), sünnet edilmemiş kadın cinsel 
olarak sıradan ve fahişe kadındır (%44.2), 
sünnet edilmiş kızlar jinekolojik risk altında-
dır (%40), sünnet edilmiş olmak uzun vadede 
anksiyete bozukluğuna neden olur (%43.1), 
kadının genital sünneti kadınlar için yararlı-
dır (%33.7) ifadelerini anneler evet diyerek 
doğrulamışlardır. Plo ve ark.’nın (2014:3) 
çalışmasında 409 annenin %38.9’unun kadın 
genital sünneti yaptırdığını ve yaptırma ne-
denlerinin bakirelik, namus, vücut temizliği 
ve penise benzeyen klitoris korkusu olduğu-
nu belirtmiştir.

KADIN GENİTAL SÜNNETİNİN EPİ-
DEMİYOLOJİSİ

Kadın genital sünneti, Mısır kraliyet mumya-
larındaki mevcut kanıtlara göre çok eski bir 
uygulamadır. Bu uygulama 30 Afrika ülkesin-
de, Kuzey Afrika, Orta Doğunun bir bölümü 
(Umman, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri) 
ve Asya’da (Endonezya, Malezya, Srilanka, 
Hindistan) yapılmaktadır. On sekiz Afrika 
ülkesinde %50’den fazla kadına sünnet uy-
gulanmıştır. Diğer ülkelerde de yüzdesi fazla, 
ancak tipi hafiftir (Davidson et al., 2012:161; 
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Royal College of Obstetrician and Gynaeco-
logists, 2015:6). Dünyadaki göçlerin sonu-
cu olarak, Kuzey Amerika, Avustralya, Yeni 
Zellanda ve Avrupada yaşayan sünnet edilmiş 
kadın ve kızların sayısında önemli oranda ar-
tış görülmüştür. Geleneksel olarak kadın ge-
nital sünnetinin yapıldığı ve yürütüldüğü ül-
kelerde doğup İngiltere ve Galler’de yaşayan 
137.000 kadın olduğu tahmin edilmektedir. 
Bunların da 10.000’i 15 yaş altındadır (Royal 
College of Obstetrician and Gynaecologists, 
2015:6). New York Times’da 2015 Mayıs 
ayında yayınlanan bir makaleye göre, Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nde de 507.000 kadın, 
genital sünneti bakımından risk altındadır ve 
bu sayının iki kat daha fazla olduğu tahmin 
edilmektedir (Population Reference Bureau, 
2015:1). Norveç’te kadın genital sünnetin-
den etkilenen grupları tahmin etmek ama-
cıyla yapılan nüfus temelli çalışmada; 2013 
Ocak ayı itibariyle 44.467 birinci ve ikinci 
kuşak kadın göçmen bulunduğu, bu kadın-
ların 17.300’ünün Norveç’e göçmeden önce 
genital sünnet olduğu belirlenmiştir. Bu ka-
dınların %50’sinin Somali’den geldiği, bü-
yük çoğunluğunun Somali, Eritre, Sudan ve 
Ethiopia kökenli olduğu ve 15.500 kızın po-
tansiyel risk taşıdığı bildirilmiştir (Ziyada et 
al., 2016:8). 

Kadın genital sünneti uygulamasının ortaya 
çıkışı herhangi bir din ile ilişkili olamasa da 
çoğunlukla müslüman ülkelerde (Somali, Ni-

jerya, Mısır, Etiyopya gibi) ve müslümanla-
rın uyguladığı görülmektedir.  Plo ve ark.’nın 
(2014:2) çalışmasında Batı Afrika Fildişi Sa-
hilinde katılımcıların (n=409 kadın) büyük 
çoğunluğu (%98.3) müslüman aile çocukları-
dır. Mudege ve ark. (2012:247) kadın genital 
sünnetinin Müslüman etnik grupta (Somali, 
Garre ve Borana’da) daha fazla uygulandığını 
belirlemiştir. Ancak Bir başka çalışmaya göre 
(Peltzer and Pengpid, 2014:3) %71.8’inin ka-
tolik dinden olduğu belirlenmiştir. 

Yapılan çalışmalardan elde edilen kadın sün-
neti oranlarına bakıldığında, Batı Afrika Fil-
dişi Sahili çalışmasında, örnekleme seçilen 
409 hastanın %15’i sünnet edilmiştir (Plo et 
al., 2014:2).  Mısır’da yapılan bir çalışmada 
(Tag-Eldin et al., 2008:270); okul çağındaki 
kızlar arasında kadın genital sünneti yaygın-
lığı %50.3’tür. Komşu ülke İran’da yapılan 
çalışmada (Denghankhalili et al., 2015:1579) 
uygulanma oranı % 68.5’dir. Mudege ve 
ark.’nın (2012:246) çalışmasında; kızların 
ifadesine göre kendi toplumlarında adöle-
san kızların ve genç kadınların yarıdan faz-
lası (%61.3) genital sünnet edilmiştir. So-
mali, Borana ve Garrede adölesan kızların 
ve genç kadınların %90’dan daha fazlası 
sünnete maruz kalmıştır. Tamira and Molla 
(2013:4) Güney Etiyopya Hadiya bölgesin-
de yaptığı çalışmada 780 yüksekokul kız öğ-
rencisinde, kadın genital sünneti uygulanma 
oranını %82 olarak bildirmiştir. Lawani ve 
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ark.’nın (2014:126) çalışmasında katılımcıla-
rın %66.3’ ü kadın genital sünneti olmuştur. 
Norveç’te göçmenler arasında yapılan çalış-
mada ise kadın genital sünnetinin yaygınlığı 
%40’dır (Ziyada et al., 2016:8). 

Kadın genital sünnetinin uygulanma yaşı 
kültürden kültüre değişmekle birlikte en yay-
gın 5-12 yaş arasında yapılmaktadır. Çok az 
toplumda bebek, adölesan veya evlenmeden 
önce uygulanır (Davidson et al., 2012:162; 
Royal College of Obstetrician and Gynae-
cologists, 2015:6). DSÖ’ne (WHO Updated, 
2016:1) göre çoğunlukla 15 yaş altı çocuk 
ve adölesanlara uygulanmaktadır. Lawani ve 
ark.’nın (2014:126) çalışmasında kadınların 
%97.1’i çocukluk çağında sünnet edilmiştir. 
Tamira ve Molla’nın (2013:3) çalışmasında 
sünnet uygulanma yaşı ortalama 11 olmakla 
birlikte, Plo ve ark.’nın (2014:2) çalışması-
na göre; genital sünnet yaşı bir yaşın altın-
da (%31.7), bir ile beş yaş arası (%48.3) ve 
beş ile on yaş arası ( %20)’dır . Tag-Eldin 
ve ark.’nın (2008:270) çalışmasında kızların 
sünnet edilme yaş ortalaması 10.1, İran’da 
yapılan bir çalışmada ise kadın genital sünnet 
yaş ortalaması 5.6’ dır (Denghankhalili et al., 
2015:1579). 

Kadın genital sünneti geleneksel bir uygula-
ma, normdur ve bazı çalışmalarda okula gi-
den ve kentsel bölgede yaşayan kızlarda bu 
uygulamanın az olduğu veya hiç olmadığı 
görülmektedir. Mudege ve ark. (2012:246) 
507 adölesan ile yaptığı çalışmada eğitim du-
rumu ile kadın sünneti arasında ilişki olduğu-
nu ve o sırada okula gelen kızların hiçbirinin 
sünnet edilmediğini, eğer okula gitmeselerdi 
büyük olasılıkla sünnet edileceklerini belirt-
miştir. Mısır’da okul çağındaki kızlar ara-
sında kadın genital sünnetinin prevalansını 
belirlemek ve rapor edilen komplikasyonla-
rı kayıt etmek amacıyla 38.816 katılımcı ile 
yapılan çalışmada; kadın genital sünneti olan 
kızların %46’sının kentsel bölge devlet oku-
lunda, %9.2’sinin kentsel bölge özel okulda 
ve %61’inin kırsal bölgede yaşadığı belirlen-
miştir (Tag-Eldin et al., 2008:270). Tamire ve 
Molla’nın (2013:4) çalışmasına göre annele-
rin ve babaların eğitim düzeyleri kadın geni-
tal sünneti uygulanma oranı ile negatif yönde 
anlamlı şekilde ilişkilidir. Kadın genital sün-
neti prevalansı Resim 1’de gösterilmiştir.
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  Resim 1. Kadın Genital Sünneti Olan 15-49 Yaş Arasındaki Kadınların Prevalansı

*Royal College of Obstetricians and Gynae-
cologists, 2015:7.

KADIN GENİTAL SÜNNETİNİN UYGU-
LANMASI

Kadın genital sünnetinin uygulanması ge-
nellikle geleneksel doktorlar (formal eğitim 
almamış) ve berberler tarafından, anestezi-
siz, derme çatma aletler, bıçak, makas veya 
ustura ile yapılmaktadır. Bu işlemler genel-
likle köylerde, aileden yaşlı biri veya kadı-

na doğum için yardım eden (mahalle ebesi) 
birisi tarafından ayrıntılı bir ritüel olarak ya-
pılmaktadır. İşlem, uygulayıcının becerisine 
bağlı olarak en az 20-30 dakikada gerçekleş-
tirilmektedir. Kızlar işlem sırasında çok so-
ğukkanlıdır ve genellikle anneleri yanların-
da bulunmaktadır. Genç kızlar genellikle ne 
yapıldığı ile ilgili düşünemezler, ama daha 
büyük yaştakiler, sosyal beklentiler doğrul-
tusunda isteyerek başlarına gelen bu uygula-
maya katlanırlar (Davidson et al., 2012:162). 
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Garba ve ark.’nın (2012:425) çalışmasında 
genital sünnet yaptıranların %80.8’inin ge-
leneksel berberler, %15.4’ünün hemşire ve 
ebeler, %3.1’inin geleneksel doğum yardım-
cıları olduğunu saptamıştır. Ancak bazı ülke-
lerde önemli sayıda sağlık profesyonelleri ta-
rafından yürütülür. Kadın genital sünnetinin 
büyük bir kısmını Mısır, Sudan ve Kenya’da 
doktorlar yapmaktadır. Global olarak, kadın 
genital sünnetinin medikalize edildiği de gö-
rülmektedir (Royal College of Obstetrician 
and Gynaecologists, 2015:6). Mısır’da ya-
pılan bir çalışmada kadınların %49.7’ sinin 
klinikte doktorlar, %10.4’ünün hemşireler, 
%29.3’ünün ebeler tarafından ve %3’ünün 
sağlık profesyoneli olmayan grup tarafından 
sünnet edildiği belirlenmiştir (Tag-Eldin et 
al., 2008:272). Güney Etiyopya Hadiya böl-
gesinde 780 yüksekokul kız öğrencisiyle ya-
pılan çalışmada ise kızların %59.9’u gelenek-
sel sünnetçiler, %29’u sağlık profesyonelleri 
tarafından sünnet edilmiştir. Kızların %9.4’ 
ü sünneti desteklemektedir ve %5’i devam 
etmesi gerektiğine inanmaktadır. Sünnet uy-
gulayacılarının %85.5’i erkektir (Tamira and 
Molla, 2013:4). Batı Afrika Fildişi Sahilinde 
yapılan çalışmada da uygulayıcılar gelenek-
sel sünnetçilerdir (Plo et al., 2014: 3).

KADIN GENİTAL SÜNNETİNİN SINIF-
LANDIRILMASI

Kadın Genital Sünneti, DSÖ tarafından dört 
tipte sınıflandırılmıştır (WHO Updated, 

2016:2; Royal College of Obstetrician and 
Gynaecologists, 2015:6; Creighton and Ho-
des, 2016:268; Momoh et al., 2016:31). Bu 
sınıflandırma resim ikide görülmektedir. Tip 
I – Klitoridektomi: Kısmen veya tamamen 
klitoris ve/veya sünnet derisi denilen pre-
pisyumun çıkarılması işlemidir. Garba ve 
ark.’nın (2012;425) çalışmasında katılımcıla-
rın %96.2’ sine Tip I formu uygulandığı be-
lirlenmiştir. Plo ve ark.’nın (2014:3) çalışma 
bulgularına göre Tip 1 uygulananların oranı 
%13.3, Knipscheer ve ark.’nın (2015:274) 
çalışmalarında ise %32 olarak belirlenmiş-
tir. Tip II – Eksizyon: Klitorisin bütünüy-
le, labia minörlerin kısmen veya tamamen 
çıkartılması (kalan dokular vajinal açıklığı 
örtemez) işlemidir. En yaygın uygulanan ti-
pidir (%80-85). Güney Nijerya’da en yaygın 
formu Tip II’dir (Lawani et al., 2014:126). 
Plo ve ark.’nın (2014:3) çalışma sonuçlarına 
göre Tip II formu uygulanma oranı %86.7, 
Knipscheer ve ark.’nın (2015:274) çalışma-
sında ise %14 olarak belirlenmiştir. Tip III 
– İnfubulasyon: Klitoris çıkarılarak ya da 
çıkarılmaksızın dış genitallerin önemli kısmı 
ya da tamamının çıkartılması ve vajinal ves-
tibülün posterior komissürde ufak bir açıklık 
kalacak şekilde kapatılması, bir kaplama mü-
hür oluşturulması yoluyla vajinal açıklığın 
daralmasıdır. Sadece idrar ve menstrual kan 
akacak şekilde açıklık bırakılır. Uygulanma 
oranı %15’dir. Evleneceği zaman acil bir 
şekilde seksüel ilişkiye izin vermesi için ve 
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doğum yapacağı zaman “deinfubulasyon” 
yapılır. Jibuti, Sudan ve Somali’de uygulan-
ma oranı % 80-90’dır. İngiltere ve Gallerde 
yaşayan 5-15 yaş arasında 20.000 kadının ge-
nital sünnet açısından risk altında olduğu ve 
bunların yaklaşık yarısına Tip III formunun 
uygulanacağı tahmin edilmektedir (Allen and 
Oshikanlu, 2015:30). Rodriques ve ark.’nın 
(2016:4) Burkino Faso, Gana, Kenya, Sene-
gal ve Sudan’da yaptıkları çalışma sonuç-
larına göre Tip III formu uygulanma oranı 
%23.4,  Knipscheer ve ark.’nın (2015:274) 

çalışmasında ise bu oran %54 olarak belir-
lenmiştir. Tip IV - Diğer tip (örn. gerilmiş 
labia): Tıbbi olmayan amaçlar için kadın 
genital bölgesine yapılan diğer tüm zarar-
lı işlemleri içerir. Örneğin, piersing, genital 
bölgeye kesi yapılması, kazıma veya koterize 
etme gibi (WHO Update, 2016:2; Momoh et 
al., 2016:30; Royal College of Obstetrician 
and Gynaecologists, 2015: 6; Davidson et al., 
2012:162). Yapılan bir çalışmaya göre uy-
gulanma oranı %51.3’dür (Rodriques et al., 
2016:4).

Resim 2. Kadın Genital Sünnetinin Sınıflandırılması

*Momoh et al. 2016:31 
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KADIN GENİTAL SÜNNETİNİN ADÖ-
LESAN ve KADIN SAĞLIĞINA ETKİ-
LERİ

Kadın genital sünneti kadın sağlığını pek çok 
açıdan etkilemekle birlikte burada akut (kısa 
dönem), kronik (uzun dönem) ve emosyonel/
mental komplikasyonlardan bahsedilecektir. 
Konuyla ilgili yapılan araştırmaların kanıt 
düzeyleri, Kraliyet Kadın Doğum ve Kadın 
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Merkezi 
(Royal College of Obstetrician and Gyna-
ecologists) Green-top Guideline No, 53’e 
(2015:25) göre sınıflandırılmıştır. Buna göre:

1. Yüksek kalitede meta-analizler, randomi-
ze kontrollü çalışma veya yanılma payı 
çok düşük randomize kontrollü çalışma-
ların sistematik derlemesi (1++).

2. İyi yürütülmüş meta-analizler, randomize 
kontrollü çalışma veya yanılma payı çok 
düşük randomize kontrollü çalışmaların 
sistematik derlemesi (1+).

3. Meta-analizler, randomize kontrollü ça-
lışma veya yanılma payı çok düşük ran-
domize kontrollü çalışmaların sistematik 
derlemesi (1 -).

4. Yüksek kalitede vaka –kontrol veya ko-
hort çalışmaları, yüksek kalitede vaka-
kontrol veya yanılma payı karışık veya 
değişkenlik riski çok düşük kohort çalış-

malar ve nedensellik ilişki olasılığı yük-
sek çalışmalar (2++).

5. İyi yürütülmüş, karışıklık, hata payı veya 
değişkenliği düşük riskte olan vaka-kont-
rol veya kohort     çalışmaları ve neden-
sellik ile ilişki olasılığı orta olan çalışma-
lar (2+).

6.  Hata payı veya değişkenliği yüksek risk-
te olan vaka-kontrol veya kohort çalış-
maları ve nedensellik olmayan, önemli 
risk taşıyan çalışmalar (2-)

7. Analitik olmayan çalışmalar. Örneğin, 
vaka raporları, vaka serileri gibi (3).

8. Uzman görüşleri (4).

a. Kadın Genital Sünnetinin Kısa Dönem 
(Akut) Komplikasyonları 

En yaygın kısa dönem komplikasyonları (%5-
62); şiddetli ağrı, aşırı kanama, şok, genital 
dokularda ödem, enfeksiyon, üriner problem-
ler, HIV, skarlaşma veya iyileşmeyen yaralar, 
ölüm ve psikolojik travmadır (Kanıt düzeyi 
2+) (Royal College of Obstetrician and Gyna-
ecologists, 2015:8). Kanama, sünnet işlemi 
sırasında klitoral arterin kesilmesiyle primer 
olarak ortaya çıkar ve sekonder olarak yara 
enfeksiyonu, ciddi kanamalar sonucu ise şok, 
anemi ve ölüm görülebilir. Şok, sadece kana-
ma nedeniyle değil aynı zamanda ağrı ve kor-
ku nedeniyle de olur (Rushwan, 2013:131; 
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Goldenstein, 2013:97). Lawani ve ark.’nın 
(2014:126) çalışmasında kanama komplikas-
yonu %80.1, bir başka çalışmada ise (Dehg-
hankhalili et al., 2015: 1580) %56.7 olarak 
bulunmuştur. Hodes ve ark.’nın (2016:213) 
çalışmasında genital sünnet yapılan kızların 
%30’unda medikal semptomları içeren, ağrı, 
kanama, hassasiyet, dizüri, noktürnal enüre-
zis, yapışıklık, posttravmatik stres semptom-
ları, tekrarlayan üriner enfeksiyonlar ve idrar 
yaparken zorlanma yaşadıkları belirlenmiştir. 
Berg ve ark.  (2014a:4) çalışmasında yaygın 
acil komplikasyonlar olarak aşırı kanama, 
idrar retansiyonu ve genital doku enflamas-
yonu olduğunu belirlemişlerdir. Plo ve ark. 
(2014:3) çalışmasında anneler tarafından 
bildirilen temel semptomlar ağrı (%100), 
ateş (%78.3) ve minimal kanamadır (%100). 
Lawani ve ark. (2014:126) genital sünnet ile 
ilişkili sepsis komplikasyonunu %14.9 ora-
nında saptamıştır.

b. Kadın Genital Sünnetinin Uzun Dönem 
(Kronik) Komplikasyonları

 Kraliyet Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Merkezi (Royal College 
of Obstetrician and Gynaecologists, 2015:8-
9) kadın genital sünnetinin uzun dönem 
komplikasyonlarının; ağrı (Skarlaşma, enfek-
siyon, disparani bakteriyel vajinit nedeniyle, 
Kanıt düzeyi 4), enfeksiyon (kronik genital 
enfeksiyon, kronik üreme sistemi enfeksi-

yonu, Gonore, HPV tip 2, kanıt düzeyi 2+), 
menstrual problemler (dismenore), düzensiz 
kanama ve kan akışında güçlükler (Kanıt dü-
zeyi 3), keloids (deride hiperplastik yara izi 
veya aşırı skarlaşma, kanıt düzeyi 4), üriner 
sistem problemleri (Ağrılı idrar yapma, üri-
ner yol enfeksiyonları, kanıt düzeyi 2+), Hu-
man immunodeficiency virus (HIV), hepatit 
B ve C ve obsteterik komplikasyonlar (do-
ğum eylemi sırasında aşırı kanama, uzayan 
doğum eylemi, postpartum kanama, perineal 
travma, sezaryen doğumda artış, neonatal re-
süsitasyonda artış, ölü doğum, erken neonatal 
ölüm, kanıt düzeyi 2-), obsteterik fistül (doğ-
rudan kadın genital sünneti ile ilgili değildir, 
uzayan doğum ve doğum yolundaki darlık 
nedeniyledir, kanıt düzeyi 4), diğer obstetrik 
sonuçlar (doğum korkusu, intrapartum mo-
nitörizasyonda ve kateterizasyonda güçlük, 
yara enfeksiyonu, loşia retansiyonu, kanıt dü-
zeyi 2+), kadının seksüel sağlının bozulması 
(seksüel uyarılma, istek de azalma, vajinal 
kayganlıkta azalma, orgazmda azalma ya da 
hiç görülmemesi, seksüel doyum alamama, 
kanıt düzeyi 2), infertilite (potansiyel cinsel 
yetersizlikle ilgili, disparoni, aparani, seksüel 
fonksiyonlarda bozulma nedeniyle, kanıt dü-
zeyi 2)  olduğunu bildirmiştir. 

Yapılan bir sistematik derleme ve meta analiz 
sonuçlarına göre 17 çalışmada genitoüriner 
problem belirlenmiş, ancak HIV ve cinsel 
yolla bulaşan hastalıklar ile ilişki bulunma-
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mıştır (Berg et al., 2014a:7). Dehghankhalili 
ve ark.’nın (2015:1580) çalışmasında genital 
sünnet olan kadınlarda % 60.4 oranında üri-
ner yol enfeksiyonu, %20.5 oranında dizüri, 
%39.6 oranında dismenore ve %6 oranında 
kist formasyonu, %6 oranında infertilite be-
lirlenmiştir. Chibber ve ark.’nın (2011:835) 
çalışmasında ise böbrek enfeksiyonu %22, 
pozitif hepatit antijeni %39.3, uzamış doğum 
eylemi %14, erken doğum %13.8, fetal dist-
res %9.8, sezaryen doğum %48, uzayan do-
ğum eylemi %14, doğum yolunda darlık %6, 
neonatal resüsitasyon %9.8, düşük doğum 
ağırlıklı yenidoğan %22 olarak belirlenmiş-
tir. Genital sünnet olan kadınların epizyoto-
mi, perineal laserasyon, kanama, sezaryen 
doğum, neonatal resusitasyon, erken neonatal 
ölüm, uzun süreli hospitalizasyonu anlam-
lı düzeyde genital sünnet ile ilişkili bulun-
muştur (Lawani et al, 2014: 126). Bir başka 
çalışmada da genital sünnet olan kadınların 
fiziksel sağlık ölçeği ile üriner yol enfeksi-
yonları, bakteriyel vaginozis, disparanoya, 
uzamış doğum eylemi, sezaryen doğum ve 
zor doğum eylemi arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir 
(Berg et al. (2014a:9). Rodriguez ve ark.’nın 
(2016:5) genital sünnet edilen ve edilmeyen 
kadınlar arasında epizyotomi tipinin karşılaş-
tırıldığı çalışmasında, genital sünnet edilen 
kadınların anterior ve posterior epizyotomi 
riskinin arttığı, ancak antero-posterior epiz-

yotomi açılanlarda anal sfinkter yırtığının ve 
postpartum hemorjinin daha az olduğu belir-
tilmiştir. Albert ve ark. (2015:434) doğumdan 
önce deinfubulasyon (dikilmiş olan labiaların 
açılması) yapılmış ve yapılmamış kadınları 
karşılaştırmış, deinfubulasyon yapılmayan 
kadınlarda epizyotomi açılma riskinin anlam-
lı düzeyde arttığını ve hastanede kalma süre-
sinin iki günden uzun olduğunu, ancak post-
partum hemoraji riski, doğumun ikinci evre-
sinin uzaması, vajinal tampon kullanma ile 
ilgili anlamlı ilişki olmadığını, Apgar skorları 
arasında fark olmadığını bulmuşlardır. Her 
iki grupta acil sezaryen ve müdahaleli doğum 
oranları da fazla bulunmuştur. 

Genital sünnet uygulaması sonrasında psiko-
seksüel problemler libido eksikliği; ağrılı cin-
sel ilişki ve haz alma duygusunda yetersizlik, 
beden imgesi ve benlik saygısı problemleri, 
affektif duygu bozuklukları, eksiklik duy-
gusu, pişmanlık/üzüntü ile ilgili faktörlerdir 
(Allen and Oshikanlu, 2015:32). Lawani ve 
ark.’nın (2014:126) çalışmasında disparani 
%2, Dehghankhalili ve ark.’nın (2015:1580) 
çalışmasında ise %20.5 oranında bulunmuş-
tur. Yapılan bir kantitatif çalışmaların siste-
matik derlemesinden elde edilen bulgulara 
göre; genital sünnet edilen kadınların edilme-
yen kadınlara göre daha çok cinsel ilişki sıra-
sında ağrı, seksüel istek ve doyumda azalma 
deneyimledikleri belirtilmiştir (Report From 
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Kunnskapssenteret/ Norwegian Knowledge 
Centre for the Health Services, 2010:6).

Yapılan bir sistematik derleme ve meta-ana-
liz çalışma (N=28 çalışma) sonuçlarına göre, 
genital sünnet olan kadınlarda obstetrik olay-
ların (uzayan doğum, obstetrik yaralanmalar, 
obstetrik kanama ve zor doğum) görülme 
oranlarında anlamlı ilişki bulunmuştur. Çalış-
malarda, Sezaryen Doğum: 15 çalışmada tu-
tarsız sonuçlar elde edilmiştir (Çok düşük ka-
litede kanıt). Epizyotomi: Bütün çalışmalarda 
kadın genital sünneti olan kadınlarda epizyo-
tomi riskinin yüksek olduğu tahmin edilmiş-
tir (Çok düşük kalitede kanıt). Müdahaleli do-
ğum: Özellikle dokuz çalışmada müdahaleli 
doğum bulguları tutarsız bulunmuştur (Çok 
düşük kalitede kanıt).  Kanama: Prospektif 
çalışmalardan elde edilen tahminlere göre, 
sünnet olan kadınlar arasında büyük oranda 
kanama riski olduğu ileri sürülmüştür (Çok 
düşük kalitede kanıt). Zor doğum: bütün ça-
lışmaların sonuçlarına göre, sünnet olan ka-
dınlar sünnet olmayan kadınlara göre, doğum 
eylemi sırasında anlamlı düzeyde zorluk de-
neyimlemişlerdir (Çok düşük kalitede kanıt). 
Obstetrik Laserasyon: dört çalışmada, sünnet 
olmuş kadınlarda obstetrik yaralanma oldu-
ğu tespit edilmiştir (Çok düşük kalitede ka-
nıt). Yirmi sekiz çalışmada da sünnet olmuş 
kadınların uzamış doğum eylemini anlamlı 
düzeyde deneyimledikleri bulunmuştur (Çok 
düşük kalitede kanıt) (Berg et al., 2014b:4). 

c. Kadın Genital Sünnetinin Emosyonel ve 
Mental Sağlığa Etkileri 

Akut olarak; Psikolojik şok, kadın genital 
sünneti çılgınlığının onun sevilen biri tara-
fından başlatılmasıyla, uzlaştırılması konu-
sundaki karışıklık, geleneğe ihanet etmek, 
güven ve inanç kaybı duygusuna yol açabilir 
(Allen and Oshikanlu, 2015:33). Kronik ola-
rak; Psikolojik travma, Post Travmatik Stres 
Sendromu (PTSS), anksiyete ve depresyon 
(Kanıt düzeyi 3) görülebilir (Royal College 
of Obstetrician and Gynaecologists, 2015:9). 
Dehghankhalili ve ark. (2015:1580) çalış-
masında psikiyatrik problem oranını %8.8 
olarak belirlemiştir. Mulongo ve ark.’nın 
(2014:469-479) genital sünnet olan kadınla-
rın psikolojik problemlerini, tedavi başarısı-
nı ve kadın sağlık bakım profesyonellerinin 
rolünü belirlemek için yaptıkları yapılandırıl-
mış öykü derlemesi bulgularına göre; altı ça-
lışmada genital sünnet edilmiş kadınlar PTSS 
yaşadıklarını, iki çalışmada diğer psikiyatrik 
sendromlar, iki çalışmada anksiyete, üç ça-
lışmada somatizasyon, üç çalışmada depres-
yon, bir çalışmada düşük benlik saygısı, bir 
çalışmada bellek bozuklukları ve bir çalışma-
da ise kadınların olayı unutamadıklarını sap-
tamışlardır. Chibber ve ark.’nın (2011:833) 
çalışmasında genital sünnet edilen kadınların 
%80’i regresyon, %58’i psikiyatrik bozuk-
luk (affektif bozukluk), %38’i diğer anksi-
yete bozuklukları ve %30’u PTSS yaşadı-
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ğını belirtmişlerdir. Knipscheer ve ark.’nın 
(2015:275) çalışmasında ise Afrika kökenli 
ülkelerden (Somali, Sudan, Eritera ve Sierre 
Leone gibi) göç eden 66 genital sünnetli ka-
dının mental sağlığı değerlendirmiş ve affek-
tif veya anksiyete bozukluğu (%30) ve PTSS 
skorlarının yüksek olduğu bulunmuştur. Ka-
tılımcıların %20’sinde PTSS, %33’ünde dep-
resyon belirlenmiştir. Sünnetin tipi, olayları 
hatırlama, baş etme tarzı (kaçınma, özellikle 
özünü suistimal etme) iş durumu (düşük ge-
lir) psikopatoloji ile anlamlı düzeyde ilişkili 
bulunmuştur. Peltzer and Pengpid’in (2014:3) 
çalışmasında genital sünnet edilen kadınların 
%24.8’i yaşamları boyunca fiziksel şiddet, 
%19.7’si emosyonel şiddet, %5.7’si seksüel 
şiddet gördüklerini ve genital sünnet edilen 
kadınların yakın partnerleri tarafından iki kat 
daha fazla seksüel şiddete maruz kaldıkları 
belirlenmiştir. Akinsulure-Smith (2014:560) 
ise çalışmasında genital sünnet edilen kadın-
lar ile edilmeyen kadınların psikolojik semp-
tom skorları arasında fark olmadığını belirt-
miştir. Hussein (2010:17) çalışmasında ge-
nital sünnet olan kadınların çoğu regresyon, 
korku ve genital bölgelerinin çirkin olduğu 
düşüncesi yaşadıklarını, psikolojik olarak 
olumsuz etkilendiklerini ifade etmişlerdir. 
Kadınlar, genital bölgelerine baktıkları za-
man birçok anılarını hatırladıklarını, utandık-
larını ve rahatsızlık duyduklarını belirtmiş-
lerdir. Hussein (2010:18) çalışmasındaki ka-

dınlar bu duygularını paylaşırken şöyle ifade 
etmişlerdir; “Sanırım psikolojik etki sünnet 
anında başlıyor. Kız vücudunun özel bir yeri-
ni bir yabancıya göstermekten utanç duyuyor. 
Ağrısı sadece sünnet uygulamasından değil, 
bunu neden yaptıklarını anlamadığı içindir. 
Sonsuza dek belleğinde kalan sorulara cevap 
bulamıyor. Bu acımasızlık karşısında kız aile-
sinden şüphe duymaya başlıyor ve bu uygula-
maya annesinin karıştığına inanamıyor, böy-
lece yalnızlık duygusu başlıyor. Genç kızlar, 
evlendikten sonra gelecekte genital sünnet 
konusunda daha büyük sorunlar yaşayacak-
larını bilerek depresyona maruz kalabilirler”. 
Kadınların sünnet olma konusunda hissettik-
leri (kimseyle paylaşılmasa da) çoğunlukla 
bastırılmış güçlü bir yoksunluk duygusunu 
ifade eder. Yine aynı çalışmada kadınlardan 
biri “çok acı çektiğini, hala kocası ile yakın 
ilişkisi” olduğunu söyleyerek göz yaşlarına 
boğulmuştur. Balayından döndüğü zaman 
çok mutsuz olduğunu ifade etmiştir. 

KADIN GENİTAL SÜNNETİNİN YASAL 
DURUMU ve ÖNLEME ÇALIŞMALARI 

Gelişmiş ülkelerdeki (özellikle İngiltere) 
sağlık profesyonelleri ve politikacılar geri 
kalmış, yoksul ve geleneksel yaşam biçimi-
ni koruyan ülkelerde (Somali, Mısır, Nijerya 
vb.) uygulanan ve göçler nedeniyle Amerika 
ve Avrupa ülkelerine de sıçrayan bu sağlığa 
zararlı geleneksel uygulama ile mücadele 
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etmeye başlamıştır. Afrikan aktivistler 1950 
ve 1960’lar sırasında az bilinen kadın genital 
sünneti uygulamasını dile getirdikten sonra, 
kadın genital sünneti ile DSÖ ve Birleşmiş 
Milletler (UN) farkındalık çalışmaları baş-
latmıştır. DSÖ tarafından ilk olarak 1979’da 
kamu politikası, bu uygulamayı elimine et-
mek için önerilen hükümet çalışmaları duyu-
rulmuştur. O zamandan beri pek çok uluslara-
rası ajans kadın genital sünnetini ciddi olarak 
değerlendirmek için birlikte harekete geçmiş-
tir. İnsan hakları evrensel beyannamesi kadın 
genital sünnetini önemli bir insan hakkı ihlali 
olarak duyurmuş, fiziksel ve psikolojik her 
iki yönüyle kadına karşı şiddet olarak dikkate 
almıştır (Goldenstein, 2014:97).

Kadın genital sünnetinin yasal durumu ül-
keler arasında çeşitlilik göstermekle birlikte 
uygulandığı ülke sayısı illegal olarak art-
maktadır. Kadın genital sünneti 1985’den bu 
yana İngiltere’de yasal değildir ve 2003’den 
beri de kadın genital sünneti için ülke dışına 
çocukları götürmek de yasal değildir. Ancak 
Fransa’da kadın genital sünneti karşıtı mev-
zuatlar açık değildir (Creigton and Hodes, 
2016:268). 

Uluslararası sağlık örgütleri, yerel/devlet 
kurumları, insan hakları savunucu grupları, 
eğitim ve yasal yollarla birlikte karar vererek 
kadın genital sünneti uygulamalarını elimine 
etmeye çalışmaktadır. Koruyucu yasal uygu-

lamaları yürürlüğe koyan, kültürel duyarlı-
lık eğitimi sağlanan ve halkın farkındalığını 
arttıran ülkelerde kadın genital sünneti uy-
gulamasında azalma görülmüştür. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde 18 yaşın altındaki ka-
dın genital sünneti uygulamaları suç kapsa-
mındadır. Aynı zamanda kadın genital sünneti 
için kızları denizaşırı ülkelere gönderme giri-
şimi de suçtur. İlaveten mevcut 24 eyalet son 
zamanlarda kadın genital sünneti için yasa 
çalışmaları yapmaktadır (Novak, 2016:288). 
Bu 24 eyalette hapis cezaları (2-20 yıl) ve 
yüksek miktarda para (5000-250000 dolar) 
cezaları verilmektedir. Kadın genital sünneti, 
Uluslararası İnsan Hakları Örgütü tarafından 
kadın/kızlara karşı şiddet ve suçun aşırı for-
mu olan insan hakkı ihlali ve işkence olarak 
kabul edilmektedir (Equality Now, 2016:7-
9). Amerika Birleşik Devletleri 2010 Ulusal 
Zirvesinde 2015 Milenyum gelişim hedefle-
ri arasında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 
(UNFPA) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara 
Yardım Fonu (UNICEF), 2008-2012 yılları 
arasında Burkina Faso, Djibouti, Mısır, Eti-
yopya, Gambiya, Gine, Guinea-Bissau, Ken-
ya, Senegal, Somali, Sudan ve Uganda’da 
kadın genital sünnetini %40 azaltmayı hedef-
lemiştir (United Nations Summit, 2010).

Afrika ve Ortadoğu’da içlerinde Gambiya ve 
Güney Afrika’nın da olduğu 26 ülkede sün-
net, kanun ve kararnameler ile yasaklanmış-
tır. Bu uygulamayı durdurmak ve çocukları 
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korumak için yasak getiren yasalar da kabul 
edilmiştir. Örneğin Mısır’da 1996 yılında 
hastanelerde kadın sünneti yasaklanmış ve 
yapılma oranında az da olsa bir düşüş göz-
lenmiştir. Ancak elde edilen araştırma sonuç-
ları uygulamanın %85 oranında devam etti-
ğini ortaya koymuş ve ardından devlet, kadın 
sünnetini tamamen yasaklamıştır (Soyer, 
2014:406). Buna ilaveten 11 Ekim 2016’da 
yayımlanan Euronews haberine göre; Mısır 
hükümeti kadın sünnetini yasaklamaya yö-
nelik açıkladığı bir yasa tasarısı kapsamında 
kadın sünneti uygulayan sağlık görevlilerine 
7 yıla yakın hapis cezası uygulayacağını du-
yurmuştur (Euronews Haber, 2016). Bütün 
bu yasal düzenlemelerle birlikte Birleşmiş 
Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Mogadişu, 
Etiyopya (Evli kızlar kulübü), Senegal (Tos-
tan programı) gibi ülkelerde toplumsal duyar-
lılık projeleri ile halkı bilinçlendirmekte ve 
kadın genital sünnetiyle mücadele çalışmala-
rını sürdürmektedir (WHO, 2014).

Geçtiğimiz otuz yılda hem yerel hem de ulus-
lararası örgütler, ulusal hükümetler, kalkınma 
ajansları ve savunma grupları kadın genital 
sünnetini önlemek amacıyla çalışmalar yü-
rütmüştür. Yerel topluluklarda kadın genital 
sünneti uygulamasını ortadan kaldırmak için 
çeşitli programlar denenmiştir. En başarılı 
olanlar toplum temelli ve birden fazla sektör 
ile koordinasyon içeren bütünsel, entegre ve 
kültürel açıdan hassas olan yaklaşımlardır. 

Bu, kadın genital sünneti veya eğitimin ele 
alınmasında kullanılan müdahaleler ve prog-
ramlardan bazıları; Köy/toplum temelli kam-
panyalar, okul temelli müdahaleler, alternatif 
geçiş yollarına yönelik çalışmalar, medya 
ve sanatın kullanılması, uygulayıcıları/ baş-
latıcıları hedef alan çalışmalar, ebeveynler 
ve diğer üst düzey aile üyeleri ile diyaloğun 
sürdürülmesi, toplumu güçlendirme  progra-
mı (Mali, Senegal ve Burkina Faso), kadın 
genital sünneti serbest köyü (Mısır), değişim 
yaratıcıları (Kenya), umut kanalları, kızlar 
için güvenli eller (ABD ve Gambiya), Ka-
kenya mükemmellik  merkezi’dir (Kenya ve 
ABD) (International Center for Research on 
Women, 2016). 

Dünyada kadın genital sünnetine son ve-
rilmesi çağrıları güçlenmektedir. Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu (UNGA), Afrika gru-
bunun öncülüğünde ve Avrupa Birliği’nin 
güçlü desteğiyle 2012 yılında önemli bir 
kararı kabul etmiştir. Bu karar: “Kadın sün-
netinin ortadan kaldırılması için küresel ça-
baları yoğunlaştırmak”tır. Afrika Birliği ta-
rafından Haziran 2013’te BM İnsan Hakları 
Konseyi’nde deklare edilen, Avrupa’ya üye 
ülkeler tarafından desteklenen, kadın geni-
tal sünnetine sıfır toleransı başarmak için 
dünyadaki toplumların uğraşması gereken 
çabalara odaklanmaktadır. Dahası, BM İş-
kence ve Diğer Acımasız, İnsanlık Dışı veya 
Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı 
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Sözleşme’nin izlenmesi kadın genital sünne-
tine özel önem vermektedir (European Com-
mission, 2013:1). Avrupa Birliği (AB) kadın 
genital sünneti bildirgesinde, kadın genital 
sünnetinin küresel olarak kaldırılması des-
teklenmektedir. AB, yıllarca kadın genital 
sünnetini ortadan kaldırmayı teşvik etmek 
için uluslararası işbirliğine aktif biçimde ka-
tılmıştır. AB, küresel düzeyde, kadın genital 
sünnetini destekleyen sosyal normları değiş-
tirmek için uygun önlemleri alan, yasaklayan 
ve cezalandıran bütün ülkeleri teşvik eden 
güçlü taahhütler geliştirmeye katkıda bulun-
muştur. AB ayrıca, AB üyesi olmayan ülke-
lerle ilişkilerinde ve uluslararası forumlar-
da dünya genelinde kadın genital sünnetine 
yakalanma riskiyle karşı karşıya olan kadın 
ve kız çocuklarının uluslararası düzeyde ko-
runmasını geliştirmektedir. AB’nin Avrupa 
dışındaki kadın genital sünneti konusundaki 
eylemi, AB’nin belirli politik taahhütleri ve 
rehberliği ile desteklenmektedir. (Örneğin, 
AB İnsan Hakları ve Demokrasi için Stratejik 
Çerçeve ve Eylem Planı, İnsan Hakları Stra-
tejileri, ilgili ülkelerde kadın genital sünneti-
nin öncelik taşıdığı yönergeler gibi) (Europe-
an Commission, 2013:10).

Kadın sünnetinin tamamen ortadan kaldırıl-
ması ve harekete geçilmesi için WHO’ünün 
eylem planları (WHO; 2008:13). Toplumsal 
düzeyde olumlu sosyal değişim süreci; Sosyal 
bilim teorisindeki yeni bilgiler ve program de-

neyimlerinin analizi, kadın sünnetinin büyük 
oranda terk edilmesinin pozitif bir toplumsal 
değişim sürecinden kaynaklandığını göster-
mektedir. Bunun için eğitimin güçlendirilme-
si, kadınların güçlendirilmesi, kadın erkek, 
toplum liderleriyle diyaloğun sürdürülmesi, 
kadın genital sünneti olmayan alternatif ritü-
ellerin düzenlenmesi ve örgütlü bir yayılım 
stratejisi aracılığıyla uygulamadan zaman-
la vazgeçilebilir. Ulusal düzeydeki eylemler 
(WHO; 2008;16): Toplumlardaki sosyal de-
ğişim, ulusal düzeyde ve ulusal sınırlardaki 
faaliyetlerle engellenebilir veya güçlenebilir. 
Toplum düzeyinde olduğu gibi, ulusal seviye-
deki faaliyetler, kadın genital sünnetini sona 
erdirmek için ortak bir karara iten toplumsal 
bir değişim sürecini teşvik etmelidir. Etkin-
likler geleneksel, dini ve hükümet liderleri-
ni, parlamenterleri ve sivil toplum örgütlerini 
devreye sokmalıdır. Medya hem hane halkı-
na doğru bilgi vermekte, hem de toplumda 
olabilecek sosyal değişim hakkında bilgilen-
dirmede çok önemli bir rol oynayabilir. Ey-
lem planı, özellikle sağlık, eğitim, sosyal ve 
hukuki koruma sistemleri dahilinde sektörel 
önlemlerin yanı sıra yasaların ve politikala-
rın incelenmesini ve reformunu içermelidir. 
Aktörlerin sorumluluğu (WHO; 2008;17): 
Eylem sorumluluğu, aşağıda belirtilmiş olan 
birçok aktöre bağlıdır. Bunlar; hükümetler, 
parlamenterler, profesyonel organizasyonlar, 
ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri, 
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inanç temelli ve inançlar arası örgütler hem 
dinî hem de laik liderlerin müdahalelere dahil 
edilmesi, kadın genital sünnetini ortadan kal-
dırmak ve değişim için destekleyici bir ortam 
sağlamak açısından önemlidir. Sağlık hiz-
meti sunucuları, kadın sünnetini değiştirmek 
ve ortadan kaldırmanın faydaları konusunda 
hastaları ve toplumu destekleyerek bilgilen-
dirir, geleneksel sünnetçiler değişimde kilit 
rol oynar. Birleşmiş Milletler, standartların 
sağlam kanıtlara dayandığından emin olmak 
için, uluslararası standartları sağlamada ve 
akademik ve kalkınma ortaklarıyla işbirliği 
yaparak araştırmaya teşvik edip üstlenmede 
çok önemli bir rol oynamaktadır. Teknik ve 
mali destek sağlayarak uluslararası ve ulusal 
girişimleri desteklemek, kalkınma işbirliği 
kurumlarının rolü, kadın sünnetinin sona er-
mesi ortak hedefini gerçekleştirmek için de 
gereklidir.

Türkiye’deki duruma baktığımızda; Türk 
Milletinin 5000 yıllık, Şamanizm’den İslami-
yet ’e ve bugüne kadar olan döneminde böyle 
bir uygulama ve inanış olmamıştır. Bununla 
ilgili tarihi belge ve kayda rastlanmamıştır 
(Avşar et al., 2008:325). Avrupa Konseyi Ba-
kanlar Komitesi tarafından 11 Mayıs 2011 
tarihinde İstanbul’da imzaya açılan “Kadına 
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlen-
mesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi (İstanbul sözleşmesi)” 
Türkiye tarafından kabul edilmiş ve 8 Mart 

2012 tarihinde T.C Resmi Gazetesinde yayın-
lanarak, 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir (Bakırcı, 2014:133). Bu sözleşme-
nin 38. maddesine göre kadın sünneti ile ilgili 
taraf devletlere aynı maddede sayılan şekille-
rinin suç sayılmasını sağlamak üzere gereken 
yasal veya diğer tedbir leri alma yükümlülü-
ğü getirilmiştir (T.C. Resmi Gazete, 01 Mart 
2012; Bakırcı, 2014: 152). 

KADIN GENİTAL SÜNNETİNDE HEM-
ŞİRENİN ROLÜ

Kadın genital sünnetinin globalizasyonu art-
tığı için hemşireler sünnet edilen kadınlara 
kendi kendine bakımı öğretebilir. Batılı ülke-
ler için dehşet verici olmasına rağmen, pek 
çok Afrika ve Ortadoğu kültüründe sosyal 
norm olarak değerlendirilen ve kabul edilen 
kadın genital sünneti son derece önemlidir. 
Pek çok Afrikalı feminist, uygulamayı red-
detmeye eğilimli olmakla birlikte batılı fe-
ministlerin görüşlerini gerçekte “her şeyden 
önce dinsel, kültürel ve emperyalist” ifade-
lerin açıklaması olarak görmektedirler. Afri-
kalı kadınları geliştirme ve araştırma derneği 
Westley tarafından, batılı feministler “kur-
tarmak istedikleri kadını haysiyetine karşı 
duyarsız” hale getirmekle suçlanmaktadır. 
Bu tutum eğitim fırsatlarını kaybetmeye ve 
yardım etmeye çalışan batılı hemşireler ile 
pek çok kadın arasında olumsuz ilişkilere yol 
açabilir (Goldenstein, 2014:98).
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Günümüzde özellikle İngiltere ve Ameri-
ka’daki Okul Sağlığı ve Halk Sağlığı Hem-
şireleri, Ebeler, Pediatristler ve Obstetrist/
Jinekologlar kadın genital sünnetinin kadın 
sağlığı açısından zararlı uygulamalar oldu-
ğuna inanmakta, çocuklara ve kadınlara yar-
dım etmek için araştırmalar yürütmektedir 
(Creigton and Hodes, 2016:269, 270; Novak, 
2016:288).  

Okul Hemşireleri, Halk Sağlığı Hemşireleri 
ve Ebeler kadın genital sünneti ile ilgili yasa-
ların ve yerel ajanslar tarafından desteklenen 
rehberlerin farkında olmalıdır. Kadın genital 
sünneti çocuk istismarıdır ve bildirilmesi zo-
runludur. Okul hemşiresi yerel çocuk istisma-
rı yasalarının farkında olmalıdır. Okul hemşi-
releri, okulda öğrencilerle ve ailesi ile etkili 
iletişim kurarak, kadın sünnetine ilişkin uy-
gulamaları öğrenebilir (Allen and Oshikanlu, 
2015:31; Novak, 2016:290). Çocuk ve ailesi 
ile görüşmeleri sırasında suçlayıcı ve yargı-
layıcı olunmamalıdır. Kültürel uygulamalara 
karşı hassas bir yaklaşım göstermeli ancak 
onların zararlı kültürel uygulamalarını da ka-
bul etmemelidir.  Özellikle “Mutilasyon” te-
rimi kullanılmamalıdır (Momoh et al., 2016: 
32). Çocukla iletişim kurarken aynı zamanda 
uygulamaya ilişkin şüpheli durum veya bulgu 
varsa çocuğu koruma altına almak üzere sos-
yal servislere ve polise ihbarda bulunulmalı-
dır. 18 yaş altında ise, çocuk daha sonra has-
taneye sevk edilmelidir (Novak, 2016:288). 

Halk sağlığı hemşiresi, sünnet edilmiş kadı-
nın yaşadıklarını dinlemeli ve danışmanlık 
yapmalıdır. Böylece ailede risk altında olan 
diğer aile üyelerini koruyabilir. Hemşire, kız/
kadının hangi ülke ve etnik gruba ait oldu-
ğunun ve hangi tür sünnet yapıldığının far-
kında olmalıdır. Değerlendirme sırasında 
mental sağlığa da dikkat etmelidir. Kadın 
genital sünneti hakkında sormak istediklerini 
daha çok genel olarak yaptığı aile ziyaretleri 
veya okula giriş değerlendirmeleri sırasında 
yapmalıdır. Kadınlara ve kızlara karşı baştan 
açık olmalı ve bilgi vermeli, elde ettiği bilgi-
leri diğer kuruşlarla paylaşabilmelidir (Allen 
and Oshikanlu, 2015:33). 

SONUÇ 

Ülkemizde kadın genital sünneti yapıldığına 
dair bilgi ve bulgular olmasa da bu uygula-
ma neredeyse evrensel boyutta yaygın bir ço-
cuk ve kadın sağlığı sorunudur. Bu nedenle 
dünyanın başka yerlerindeki sorunlara karşı 
uzaktan çaresiz kalarak seyirci olamayız. Şu 
anda risk altında olduğu tahmin edilen kız/
kadın sayısı 200 milyondur. Risk altındaki 
hassas gruba yardım etmek için sağlık pro-
fesyonelleri (Hemşire, Ebe, Çocuk Sağlığı, 
Kadın Sağlığı ve Halk Sağlığı Hekimleri), 
eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları, 
kadın genital sünnetinin önlenmesi için ulu-
sal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmalı-
dır. Çocuk ve kadın sağlığına zararlı olan ka-
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dın genital sünneti uygulamaları konusunda 
toplum bilinçlendirilmeli ve farkındalık yara-
tılmalıdır.  Aynı zamanda toplum liderlerinin 
eğitimi ve dini liderlerle işbirliği yapılarak bu 
uygulamanın önlenmesine yardım edilebilir. 
Bunların yanında devletlerin genital sünnet 
karşıtı olan ciddi politikaları benimsemesi ve 
yasal önlemler alması ile kadın genital sünne-
ti zamanla tümüyle önlenebilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Female genital mutilation (FGM), also known as female genital 
circumcision or female cutting is a practice of the partial or total removal of the external fema-
le genitalia for religious or cultural reasons and which involvesnon-medical procedures. This 
practice involves health problems especially during the birth and for the neonatal on the long 
term and it also has social effects. More than 200 million women/girls around the world are 
exposed to female genital mutilation for some reasons that are not fully known and defined. 
Female genital mutilation effects the health of girls and women negatively because of its non-
medical procedures. Nurses can prevent the girls and women from this insanitary practices 
with planned nursing interventions. Aim: The aim of this review is to examine the literature 
findings including the appearance of female genital mutilation, the prevalence of this practice 
and its reasons, its negative effects on health, its legal regulations and status and the role of nur-
ses. Method: During the preparation phase of the study, literature was searched using female 
genital mutilation, prevalence, acute and chronic effects, legal regulations and nursing words.  
Findings: According to the current evidence from Ancient Egypt mummies, female genital 
mutilation is a very old practice (Davidson et al.,  2012:161). It is a social norm that exist be-
cause of traditional reasons. People carry out this practice owing to very complicated reasons 
having the belief that it will be beneficial for the girls’ health (Royal College of Obstetrician 
and Gynaecologists, 2015:6; Davidson et al.,  2012:161). The women who has not undergone 
through this procedure are devoid of getting married and feel themselves as a real woman and 
also excluded from the society. Female genital mutilation is closely associated with the women 
identity and their place in the society. This practice is even supported by educated women (Da-
vidson et al., 2012:162;  Creigton and Hodes, 2016:267). Although this practice is widespread 
mainly in Sub-Saharan Africa, because of the global migration, the risk becomes wide spread 
among the women and girls living in the developing countries (Royal College of Obstetrician 
and Gynaecologists, 2015:6; Ziyada et al., 2016:8). The practice of female genital mutilation 
is generally carried out by traditional doctors (not been educated formally) and barbers using 
makeshift tools and knives or razors without anaesthesia (RoyalCollege of Obstetrician and 
Gynaecologists, 2015:6; Davidson et al., 2012:162). According to the WHO typology, Female 
genital mutilation is in three main types: Type I - Clitoridectomy, Type II - Excision, Type III 
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- Infibulation or pharaonic circumcision, and Type IV - Other Harmful Types (WHO, Upda-
ted 2016:2; Royal College of Obstetrician and Gynaecologists 2015: 6; Creighton and Hodes, 
2016:268; Momoh et al., 2016:31).This practice is a violence to women/girls, a severe violation 
of fundamental human rights of women/girls and a form of torture. Female genital mutilation 
effects the women’s health acutely, chronically and emotionally (Royal College of Obstetri-
cian and Gynaecologists, 2015:8; Rushwan, 2013:131; Goldenstein, 2013:97; Chibber et al., 
2011:835; Lawani et al., 2014:126; Allen and Oshikanlu, 2015:32; Mulongo et al., 2014:469-
479). The acute effects of this practice are severe pain and bleeding (hemorrage), shock, edema 
on genital tissue, infection and urinary problems and injuries (Rushwan, 2013:131; RoyalColle-
ge of Obstetrician and Gynaecologists, 2015:8), HIV, scarring or nonhealing wounds, death and 
psychologic trauma (Royal College of Obstetrician and Gynaecologists, 2015:8). The chronic 
effects are pain, infection, menstrual problems, irregular bleeding, difficulties in blood flow, 
keloids and urinary system problems (Rushwan, 2013:132; Royal College of Obstetrician and 
Gynaecologists, 2015:8,9),  HIV, hepatitis B and C infections, obstetric complications, compli-
cations related to neonate, the impairment of women sexual health and infertility (RoyalCollege 
of ObstetricianandGynaecologists, 2015:8-9). The emotional and mental effects of female geni-
tal mutilation acutely lead to psychological shock, the emotional conflict between when female 
genital mutilation is started to be performed by those the girl love and the rejection arouses 
against this practice, betrayal, loss of faith and belief (Allen and Oshikanlu, 2015:33). It also 
chronically causes psychological trauma, post traumatic stress syndrome (PTSS), anxiety and 
depression (Rushwan, 2013:132; Royal College of Obstetrician and Gynaecologists, 2015:9; 
Knipscheer et al., 2015:275). Recently FGM has been banned in many countries. In Turkey, 
according to the 38th article of “Council of Europe Convention on preventing and combating 
violence against women and domestic violence (Istanbul Convention, 2011)”, Female genital 
mutilation is not legal (The Offical Gazzette of TR,  2012; Bakırcı, 2014: 152). Conclusion: 
Female genital mutilation (FGM)’s negative effects on health is so important as not to be ig-
nored. The nurse can provide their own care to the women undergone the mutilation process 
because of the negative effects and prevalence of this practice. Today, the public and school he-
althcare nurses, midwives, paediatricians and obstetricians/gynaecologists in England and the 
USA believe that female genital mutilation is a harmful practice for the women health and they 
carry out researches in order to help the children and women. In order to get rid of female ge-
nital mutilation, the healthcare professionals, educational organizations and non-governmental 
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organizations should cooperate both in national and international platforms for 200 million 
women who are thought to be at risk now. The society should be informed about the practices 
of female genital mutilation which is unhealthy for girls and women and also the awareness on 
this practice should be increased. 
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HİSTEREKTOMİ SONRASI CİNSEL SORUNLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİNDE PLISSIT MODELİNİN KULLANILMASI (1)

PLISSIT MODEL TO EVALUATE SEXUAL PROBLEMS AFTER 
HYSTERECTOMY
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Öz: Amaç: Dünya Sağlık Örgütü cinsel sağlığı; somatik, 
emosyonel, entelektüel ve sosyal bileşenleri olumlu yönde 
bütünleştiren ve kişiliği, iletişimi, sevgiyi geliştiren bütün-
lük olarak tanımlamaktadır. Cinsel sağlık geçirilen hastalık 
ve ameliyatlar, hormonal nedenler, beden yapısındaki veya 
fonksiyonlarındaki değişiklikler, fiziksel ve mental sağlık 
durumu gibi pek çok faktörden negatif yönde etkilenmek-
tedir. Bu çalışmada, histerektomi sonrasında cinsel sağlığın 
değerlendirilmesinde PLISSIT modelinin kullanımının örnek-
lerle açıklanması amaçlanmıştır. Bulgu: Yapılan çalışmalar 
PLISSIT modeline dayalı eğitim programlarının histerektomi 
operasyonu sonrası cinsel sağlığı geliştirmede etkili olduğunu 
ortaya koymaktadır. Sonuç: Histerektomi sonrası cinsel sağlı-
ğın önemli dört öğesi olan beden imajı, cinsiyet rol fonksiyo-
nu, cinsel fonksiyonlar ve üreme yeteneği zarar görmektedir. 
Destekleyici, eğitici ve danışmanlık rolleri bulunan hemşire-
ler histerektomi sonrası cinsel danışmanlık konusunda dona-
nımlı, istekli ve rolünü benimsemiş olmalıdır. Bu kapsamda 
hemşirelere yardımcı ve yol gösterici olacak birçok model 
(PLISSIT, BETTER, ALARM ve ALLOW) bulunmaktadır. 
Kullanımı en sık tercih edilen PLISSIT modeli “İzin verme 
(P-Permission)”, “Sınırlı bilgi (LI-Limited information)”, 
“Özel öneriler (SS-Specific suggestions)” ve “Yoğun tedavi 
(IT-Intensive therapy)” olmak üzere dört basamaklı yaklaşım-
dan oluşmaktadır. Cinsel sağlığın değerlendirilmesinde model 
kullanımı ile bakımın kalitesinin artması, klinik uygulamalar-
da ve hasta bakım sonuçlarında fark oluşturulması, bireylerin 
memnuniyetinin artması ve mesleki doyuma ulaşılması bek-
lenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Cinsel Sağlık, Histerektomi, PLISSIT 
Modeli, Hemşirelik 

Abstract: Aim: World Health Organization define sexual 
health as the integration of the somatic, emotional, intellectual, 
and social aspects of sexual well-being, in ways that positive-
ly enrich and enhance personality, communication, and love. 
Sexual health is affected negatively by many factors such as 
diseases and surgery, hormonal factors, changes in the struc-
ture or function of the body, physical and mental health. This 
study aims at explaining the use of PLISSIT model in evaluat-
ing sexual health after hysterectomy with examples. Result: 
Studies reveal that training programs based on the PLISSIT 
model are effective in the sexual health promotion after the 
hysterectomy surgery. Conclusion: The four important ele-
ments of sexual health; body image, gender-role function, sex-
ual function and reproductive ability are affected negatively 
after hysterectomy. Nurses, who have supportive, educational 
and counselling roles, must be well educated, eager to and em-
brace their roles about sexual counseling after hysterectomy. 
In this context, there are several models (PLISSIT, BETTER, 
ALARM and ALLOW) that guide nurses. The PLISSIT model 
used most commonly consists of four-stage approach which 
are “Permission-P”, “Limited information-LI”, “Specific 
recommendations-SS” and “Intensive therapy-IT”. By using 
models in sexual health evaluation, it is expected to increase 
the quality of care, creation of a difference in patient care 
results and clinical practice, increase the satisfaction of indi-
viduals and health care professionals.

Key Words: Sexual Health, Hysterectomy, PLISSIT Model, 
Nursing
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GİRİŞ

Cinsel sağlık intrauterin dönemden ölüme ka-
dar devam etmekte olup, yaşamın ve kişiliğin 
ayrılmaz bir parçasıdır. Temel insan gereksi-
nimleri arasında yer alan cinsel sağlık, sade-
ce üreme açısından değil, kişilerarası duygu-
sal iletişim açısından da önem taşımaktadır 
(French, 2009:1). Dünya Sağlık Örgütü cinsel 
sağlığı; somatik, emosyonel, entelektüel ve 
sosyal bileşenleri olumlu yönde bütünleştiren 
ve kişiliği, iletişimi, sevgiyi geliştiren bütün-
lük olarak tanımlamaktadır (World Health Or-
ganization, 2004:1). Dolayısıyla cinsel sağlık, 
fiziksel ve mental sağlığın önemli bir göster-
gesi olarak kabul edilmektedir. 

Cinsel sağlık geçirilen hastalık ve ameliyatlar, 
beden yapısındaki veya fonksiyonlarındaki 
değişiklikler, kronik hastalıkların varlığı, nö-
rolojik ve hormonal nedenler, fiziksel ve men-
tal sağlık durumu gibi pek çok faktörden nega-
tif yönde etkilenmektedir (Akıncı, 2011:164; 
Guthrie, 1999:314; Katz, 2005a: 66; Katz, 
2005b:238; Yıldız ve Pınar, 2011:168). Ancak 
yapılan çalışmalar cinsel sağlığın sağlık pro-
fesyonellerince yeterli düzeyde değerlendi-
rilemediğini göstermektedir (Akıncı ve diğ., 
2011:164; Magnan and Reynolds, 2006:285). 
Oysa cinsel sağlığın içinde olduğu holistik ve 
hümanistik bir yaklaşımın tüm sağlık profes-
yonellerince benimsenmesi önem taşımakta-
dır (Algier and Kav, 2008:140). 

Sağlık ekibi içinde yer alan hemşireler has-
talarla sık ve uzun zaman geçiren, yakın ve 
doğrudan ilişki kuran, bakım sürecinde eği-
tim ve danışmanlık hizmeti sunan profesyonel 
meslek elemanları olduğu için hastalara yaşa-
dıkları cinsel sorunlar ile ilgili yardım etmede 
anahtar role sahiptir. Nitekim hastalar cinsel 
sağlıkları ile ilgili kendilerini en rahat şekilde 
ifade edebildikleri sağlık ekibi üyesinin hem-
şireler olduğunu belirtmektedir (Gölbaşı ve 
Evcili, 2013:183). Ancak hemşireler, cinsel 
sorunlara yönelik danışmanlık yapabilecek 
kişi olarak kendilerini yetkin görmemekle 
birlikte, cinsel sağlığın değerlendirilmesin-
de bazı güçlükler yaşamaktadır (Gölbaşı ve 
Evcili, 2013:183; Guthrie, 1999:314). Yaşa-
nan bu güçlükler hastalardan kaynaklı ola-
bildiği gibi hemşirelerden ve onların bireysel 
özelliklerinden de (yaş, cinsiyet, stereotipler, 
hastaya yönelik önyargılar) kaynaklanabil-
mektedir. Yapılan bazı araştırma sonuçları 
hastaların utanma nedeniyle, dini inançlarının 
etkisiyle veya toplumsal tabulardan kaynaklı 
olarak bu konuda soru sormaktan çekindik-
lerini ve hemşirelerden yardım alamadıkla-
rını göstermektedir (Albaugh and Kellogg, 
2003:227; Gölbaşı ve Evcili, 2013:182; Mag-
nan and Reynolds, 2006:285; Saunamaki, et 
al., 2010:1309). Aynı zamanda hemşirelerin 
hastalardan sorun iletilmediği takdirde cinsel-
likle ilgili bir sorun olmadığını varsaydığı ve 
konunun hastalar tarafından açılmasının bek-
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lendiği, eğer bu konudaki görüşmeyi kendile-
ri başlatırlarsa hastanın mahrem alanına gir-
diklerini düşündükleri bilinmektedir (Katz, 
2005a:66; Katz, 2005b:239). Bunun yanı sıra 
hemşirelerin cinsel sağlığı değerlendirmede 
engel olarak gördükleri durumlar arasında; 
cinsel sorunlara yönelik uygun hemşirelik 
girişimleri hakkında ve cinsel danışmanlık 
konusunda bilgi ve beceri yetersizliklerinin 
olması, cinselliği hasta bakımında bir ön-
celik olarak görmemeleri, cinselliğe ilişkin 
inançları ve kişisel baskıcı tutumları, cinsel-
likle ilgili konuşurken anksiyete yaşamaları, 
iş yoğunluğu ve zaman azlığı yer almaktadır 
(Algier and Kav, 2008:139; Gölbaşı ve Evci-
li, 2013:183; Saunamaki, et al., 2010:1309). 
Ayrıca klinikte cinsel sağlığı değerlendirme-
de kullanılacak araçların ve modellerin ye-
tersizliği de cinsel sağlığı değerlendirmede 
ve cinsel danışmanlık hizmeti sunmada en-
gel olarak belirtilmektedir (Mick, 2007:671). 
Dolayısıyla günümüzde sağlık bakım siste-
mi içinde cinsel sağlık en fazla ihmal edilen 
veya ikinci planda kalan sorunlu bir alan ola-
rak dikkat çekmektedir (Gölbaşı ve Evcili, 
2013:183). 

Cinsel sağlığın değerledirilmesinde ve uygun 
müdahalenin gösterilmesinde engel olarak 
görülen durumların aşılabilmesi için, hemşi-
relerin sağlık ve hastalık durumunda cinsel-
likle ilgili temel bilgisinin olması (Albaugh 
and Kellogg, 2003:227; Mick, 2007:671; 

Nusbaum and Rosenfeld, 2009:120), cinsel 
konularda kendini rahat hissetmesi (Algi-
er ve Kav, 2008:140; Albaugh and Kellogg, 
2003:227; Mick, 2007:671; Saunamaki, et 
al., 2010:1314), etkili iletişim becerilerine sa-
hip olması (Albaugh and Kellogg, 2003:227; 
Mick, 2007:671; Nusbaum and Rosenfeld, 
2009:120), cinselliği değerlendirmede mev-
cut araçları ve modelleri kullanabilmesi önem 
taşımaktadır (Mick, 2007:671). 

Günümüzde cinsel sağlığı değerlendirmede 
birçok model ve ölçek kullanılmaktadır. Bu 
model ve ölçekler bireyin cinsel sağlığını de-
ğerlendirmede hemşirelere yol gösterici ol-
maktadır. Literatür incelendiğinde cinsel sağ-
lığın değerlendirilmesinde kullanılan, Türk 
toplumu için geçerli ve güvenilir olan bazı 
ölçekler bulunmaktadır. Bu ölçekler arasın-
da cinsel işlev bozukluğunu tanılamak üzere 
Kaplan tarafından geliştirilmiş Kadın Cinsel 
Fonksiyon İndeksi (Index of Female Sexual 
Function-IFSF) (Kaplan et al., 2011:15) ve 
Rosen tarafından geliştirilmiş Kadın Cinsel 
Fonksiyon İndeksi (Female Sexual Functi-
on Index-FSFI) yer almaktadır (Rosen, et 
al., 2000:191). Bunun yanında heteroseksüel 
kadın ve erkeklerde cinsel ilişkinin niteliğini 
belirlemek ve cinsel işlev bozukluklarını de-
ğerlendirmek amacıyla Glombok Rust Cinsel 
Doyum Ölçeği (Golombok Rust Inventory of 
Sexual Satisfaction-GRISS) (Rust and Go-
lombok, 1985:63), kadınların cinsel yaşam 
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kalitelerini belirlemek için Cinsel Yaşam Ka-
litesi Ölçeği-Kadın (Sexual Quality of Life 
Questionnaire-Female-SQLQ-W) (Symonds, 
et al., 2005:385), cinsel işlevin beş temel bi-
leşenini değerlendirmek için Arizona Cinsel 
Deneyim Ölçeği (Arizona Sexual Experience 
Scale-ASEX) de bulunmaktadır (McGahuey, 
et al., 2000:25). 

Aynı zamanda cinsel sağlığın değerlediril-
mesi ve uygun müdahalenin sağlanmasında 
geliştirilen bazı modeller önem taşımaktadır. 
Holistik bakımın bir bileşeni olarak cinselli-
ğin değerlendirmesini içeren mesleki bakım 
standartlarına göre bireyin geçmiş, mevcut 
cinsel yaşamı ve cinselliğin biyopsikososyal 
etkilerinin tanımlanması gerekmektedir. Uy-
gulama standartları kullanılırken cinsellikle 
ilgili yeterli bilgi sağlama ve gerekli müda-
hale için model kullanılması önerilmekte-
dir. Kullanılması önerilen modeller arasında 
PLISSIT, BETTER,  ALARM ve ALLOW 
modelleri yer almaktadır (Taylor and Davis, 
2006:35; Mick, et al., 2003:152).

BETTER modeli hastaların bakımına cinsel-
liği dahil ederek bu konuda konuşmak ve de-
ğerlendirme yapmak amacıyla geliştirilmiş-
tir. Modelin ilk basamağı olan “Ana konuyu 
gündeme getirme (B-Bring up the topic)” aşa-
masında bireye veya çiftlere cinsel yaşamları 
hakkında sorular sorulmakta ve soruları varsa 
çekinmeden sorabilecekleri mesajı verilmek-

tedir. “Açıklama (E-Explain)” aşamasında 
cinselliğin kaliteli yaşamın bir parçası oldu-
ğu, çiftlerin bu konuyu sağlık çalışanları ile 
konuşabilecekleri açıklanmakta olup, soruları 
cevaplandırılmaktadır. “Söyleme (T-Telling)” 
aşamasında bireylere yaşanılan sorunların 
çözümü için uygun kaynaklar söylenmek-
te ve mevcut endişeleri hakkında konuşmak 
istenildiği iletilmektedir. Takip eden “Za-
manlama (T-Timing)” aşamasında çiftlerle 
en ideal görüşme zamanı belirlenmektedir. 
Aynı zamanda istedikleri herhangi bir za-
manda bilgi alabilecekleri veya bu konuda 
konuşmaya hazır olmayanlara gelecekte bil-
gi talep edebilecekleri iletilmektedir. “Eğitim 
(E-Education)” aşamasında ise çiftlere teda-
vinin cinsellik üzerindeki yan etkileri, karşı-
labilecekleri olası değişiklikler ve yaşanılan 
cinsel sorunlarla baş etme yöntemleri hakkın-
da eğitim verilmektedir. Son aşama olan “Ka-
yıt (R-Recording)” aşamasında görüşmenin 
kısa özeti, değerlendirmesi ve çıktıları yazı-
lıp, görüşme medikal kayıtlara geçirilmekte-
dir (Katz, 2005a:66; Katz, 2005b:240; Rutte, 
et al., 2015:8). ALARM modeli kanserden et-
kilenen insanların cinsellikle ilgili konularda-
ki iletişimini, cinsel aktivitelerinin değerlen-
dirilmesini ve kısa sürede cinsel işlev sorun-
larını saptamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu 
modelin ilk basamağı “Cinsel aktivitenin türü 
ve düzeyi (A-Activity)” olarak adlandırılmak-
ta ve cinsel aktivitenin sıklığı ile ilgili veri-
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leri içermektedir. Modelin “İstek (L-Libido)” 
aşamasında cinsel aktiviteye yönelik istek 
veya ilginin değerlendirilmekte; “Orgazm 
olabilme yeteneği (A-Arousal)” aşamasında 
uyarılma ve orgazm yeteneğinin değerlen-
dirilmekte; “Çözülme ve gevşeme yeteneği 
(R-Resolution)” aşamasında ise cinsel rahat-
lama/çözülme durumu değerlendirilmektedir. 
Son basamak olan “Şimdi ve geçmişte sürece 
eşlik eden tıbbi bilgiler (M-Medical infor-
mation)” basamağı cinsellikle ilişkili tıbbi 
öyküye dair verileri içermektedir (Hordern, 
2008:9). Hastanın cinsellikle ilgili kaygıları-
nın değerlendirmesinde, cinsel öykünün alın-
masında ve tedavi sürecinin planlanmasında 
kullanılmak üzere geliştirilen ALLOW mo-
deli “Sor (A-Ask)”, “Onayla (L-Legitimize)”, 
“Sınırları Belirleme (L-Limitations)”, “Aç-
mak (O-Open up)” ve “Birlikte çalışmak 
(W-Work together)” basamaklarını içermek-
tedir (Hatzichristou, et al., 2004:51). 

Cinselliğin değerlendirilmesinde en sık ola-
rak PLISSIT modeli kullanılmakta olup, bu 
modelin çesitli çalışmalarda etkin olduğu be-
lirtilmektedir (Howard, 2012:692; Mick, et 
al., 2007:671). Cinsellik ve cinsel sağlık ba-
kım gereksinimlerinin karşılanması amacı ile 
geliştirilen PLISSIT modeli dört basamaklı 
yaklaşımdan oluşmaktadır. İlk basamak olan 
“İzin verme (P-Permission)”, birey ve eşinin 
cinselliğe yönelik duygu, düşünce ve endi-
şelerini ifade etmelerine izin vermeyi kapsa-

maktadır. Bu aşamada hemşire bireyin cin-
selliğe yönelik düşüncelerini, endişelerini ve 
yaşadığı sorunları açıklamasına izin vermeli 
ve terapötik ortam sağlamalıdır. Bunun ya-
nında genel konulardan özele doğru gidilmesi 
bireyin rahat konuşabilmesine, güveninin ka-
zanılmasına ve cesaret kazanmasına yardımcı 
olmaktadır. İkinci basamak olan “Sınırlı bilgi 
(LI-Limited information)”, hastalık ve uy-
gulanan tedavilerin cinsel yaşam üzerindeki 
yan etkilerine yönelik bilgi vermeyi kapsa-
maktadır. Hemşire uygulanan tedavi sonucu 
meydana gelen cinsel sorunları, bu konuda 
sahip olunan yanlış bilgileri açığa çıkarma 
ve mitleri ortadan kaldırma konusunda bilgi 
kaynağı olmalıdır. Doğru verilen bilgiler bi-
reyin cinsel yaşamı ile ilgili endişeleriyle baş 
etmesini kolaylaştırabilmektedir. Takip eden 
basamakta bireyin durumuna “Özel öneriler 
(SS-Specific suggestions)” sunularak davra-
nış değişiği amaçlanmakta olup, cinsel so-
runu gidermeye ve cinsel yaşam kalitesini 
arttırmaya yönelik özel stratejiler sunulmak-
tadır. Örneğin; vajinal kuruluğu gidermede 
lubrikatörler, romatizma ağrılarında ise farklı 
pozisyonların denenmesi ve cinsel aktivite 
öncesinde analjezik alınması önerilebilmek-
tedir. Son basamak olan “Yoğun tedavi (IT-
Intensive therapy)” basamağına ise bireyin 
cinsel sorunlar yaşamasına neden olan farklı 
konular ile ilgili ayrıntılı danışmanlık ve özel 
yardım almaya ihtiyacı olduğu düşünülüyor-
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sa geçilmekte ve birey konu ile ilgili uzman-
lara yönlendirilmektedir (Mick, 2007:671; 
Taylor and Davis, 2006:35).

Hastalık ve tedavilerinin neden olduğu cinsel 
sorunların giderilmesine yönelik sistematik 
bir yöntemin benimsenmesiyle bireylerin cin-
sel yaşamlarının daha kaliteli olması sağlana-
bilmektedir. Kavramsal bir şema olan PLIS-
SIT modeli açık uçlu sorular içermesi, birey 
ile işbirliği sağlaması, hastaların inançlarını, 
değerlerini, kararlarını anlama ve saygı duy-
ma kuralını desteklemesi, farklı düzeyde eği-
tim almış hemşireler için anlaşılabilir ve ko-
lay uygulanabilir olması, müdahale ve değer-
lendirme için rehber oluşturması nedeniyle 
cinselliğin değerlendirilmesi konusunda pek 
çok kaynakta kullanılması önerilen yöntem-
lerin başında gelmektedir (Kaplan ve Arslan, 
2008:1; Katz, 2005a:66; Katz, 2005b:240; 
Taylor and Davis, 2007:135; Tuğut ve Gölba-
şı, 2013: 524). 

AMAÇ

Bu çalışmada, histerektomi sonrasında cinsel 
sağlığın değerlendirilmesinde PLISSIT mo-
delinin kullanımının örneklerle açıklanması 
amaçlanmıştır.

KAPSAM

PLISSIT modeline göre danışmanlık vermeyi 
tercih eden hemşireler için, modelin örnekler 
ile açıklanmış olması kendilerini daha yetkin 

hissetmelerini sağlayacaktır. Böylece hem 
çoğu zaman göz ardı edilen cinsel sorunlar 
daha rahat çözülebilecek, hem de hemşireler 
mesleki doyuma ulaşabilecektir. Bu kapsam-
da, makalede histerektomi sonrası PLISSIT 
modeline göre cinsel sorunların değerlendi-
rilmesi örneklerle açıklanmıştır.

Histerektomi Sonrası PLISSIT Modeline 
Göre Cinsel Sorunların Değerlendirilmesi

Histerektomi cerrahi olarak uterusun çıkarıl-
masını ifade etmekte ve abdominal, vajinal 
veya laparoskopik olarak gerçekleştirile-
bilmektedir. Total histerektomide uterus ve 
serviks cerrahi olarak çıkarılırken, subtotal 
histerektomide serviks korunmaktadır (Katz, 
2003:297; Katz, 2005c:65). Uygulanan bu 
cerrahiye bağlı olarak cinsel sağlığın önemli 
dört öğesi olan beden imajı, cinsiyet rol fonk-
siyonu, cinsel fonksiyonlar ve üreme yetene-
ği zarar görmektedir (Reis ve diğ., 2006:31). 
Histerektomi sonrası üreme yeteneğinin kay-
bedilmesine bağlı kadında ailesini tamamla-
yamama hissi, kendini eksik, yetersiz ve ku-
surlu hissetme, beden imajı sorunları, benlik 
saygısında azalma ve karşı cins ile yakın iliş-
kiler kurmaktan çekinme yaşanabilmektedir. 
Bunun yanında histerektomi sonrası kadının 
kendisini kusurlu hissetmesi, öncesinde ol-
duğu gibi eşine hoş görünmediği, cinsel bir 
eş olarak çekiciliğinin azaldığı ve kısalan 
vajinanın doyum verici cinsel ilişkiye izin 
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vermeyeceği düşüncesi ile cinsel yaşamı bo-
zulabilmekte, hatta sonlanabilmektedir (Reis 
ve diğ., 2008:924; Vomvolki, et al., 2006:23). 
Nitekim jinekolojik kanser tanısı alan ve his-
terektomi geçiren kadınlar üzerinde yapılan 
kalitatif bir çalışmada; kadınlar histerektomi 
sonrasında bedenlerinin eskidiğini, eşlerine 
çocuk veremeyecekleri için kendilerini yeter-
siz hissettiklerini, kadınlıklarını sorgulamaya 
başladıklarını, kendilerini eşlerine karşı cin-
sel yönden eksik hissettiklerini, eşleri tarafın-
dan çekici bulunmadıklarını ve cinsel yaşam-
larının biteceğini düşündüklerini ifade etmiş-
lerdir. Bu sonuç uterusun kadın için anlamını 
ortaya koymaktadır (Pinar ve diğ., 2016:56).

Uterusun cinsel fonksiyon evrelerinden uya-
rılma ve orgazmda önemli rol oynadığı bilin-
mekte olup (Katz, 2005a:66; Katz, 2005c:65), 
yapılan çalışmalar histerektomi sonrasında 
cinsel disfonksiyon yaşama oranının %20
-100 aralığında değiştiğini bildirmektedir 
(Kızıltepe ve diğ., 2007:23; Pinar ve diğ., 
2016:52). Histerektomi nedeniyle vajinanın 
üst kısmını destekleyen sinirlerde harabiyet 
ve genital bölgede fibrozis gelişebilmek-
tedir. Çoğu hastada operasyon sonrasında 
overlerde atrofi geliştiği için vajinal kuruluk 
ve orgazm sorunu yaşanabilmektedir (Katz, 
2005a:66; Katz, 2005c:65). Serviksin çıka-
rılmasıyla vajinal boşlukta kısalma meydana 
gelmektedir. Ayrıca histerektomi ile birlikte 
ooferektomi de yapılmışsa, cerrahi menopoz 

gelişmekte ve androjen üretiminde azalmak-
tadır. Bu nedenlere bağlı olarak hastada cin-
sel istek, doyum, orgazm, vajinal elastikiyette 
ve kayganlıkta azalma, disparonia sorunları 
yaşanabilmektedir. Dolayısıyla histerektomi 
operasyonu geçirmiş kadınlar cinsel ilişkiden 
kaçınmaktadır (Kızıltepe ve diğ., 2007:23). 
Bu durumun hemşireler tarafından ele alın-
ması önem taşımaktadır.

Hemşireler histerektomi sonrası cinsel istek, 
duyu ve fonksiyon kaybı yaşayan hastalara 
bakım verirken cinselliği değerlendirmeye ve 
cinsel danışmanlık hizmeti sunmaya hazırlık-
lı olmalıdır. Nitekim hemşirenin histerektomi 
sonrası destekleyici, eğitici ve danışmanlık 
rolleri bulunmaktadır (Katz, 2003:297; Katz, 
2005a:66; Katz, 2005b:239; Katz, 2005c:67). 
Dolayısıyla hemşireler histerektomi sonrası 
cinsel danışmanlık konusunda donanımlı ol-
malıdır. 

Yapılan çalışmalar, hemşirelerin yürüttüğü 
PLISSIT modeline dayalı eğitim program-
larının, histerektomi operasyonu sonrası 
cinsel sağlığı geliştirmede etkili olduğunu 
ortaya koymaktadır (Tütüncü and Yıldız, 
2012:2000; Nho, 2013:681; Chun, 2011:471). 
Nitekim histerektomi operasyonu geçiren 
kadınlarda PLISSIT modeline göre verilen 
eğitimin cinsel fonksiyonlar üzerine olan et-
kisinin değerlendirildiği randomize kontrollü 
bir araştırmada; müdahale (n=35) grubunda-
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ki kadınların kontrol grubundakilere (n=35) 
göre postoperatif üçüncü ve altıncı ayda cin-
sel disfonksiyon yaşama oranlarının daha dü-
şük olduğu ve cinsel sorunlar ile baş etmede 
daha başarılı olduğu bildirilmiştir (Tütüncü 
and Yıldız, 2012:2000). Bir grubu histerek-
tomi operasyonu geçiren jinekolojik kanserli 
kadınlarda (müdahale=29; kontrol=32) PLIS-
SIT modelinin cinsel fonksiyonlar üzerindeki 
etkinliğinin değerlendirildiği bir diğer çalış-
mada; müdahale grubundaki kadınların cinsel 
istek, cinsel uyarılma, orgazm ve tatmin duy-
gusunda artış, vajinal kuruluk ve dispanoria 
sorunlarında ise düşüş olduğu belirtilmiştir 
(Chun, 2011:471). Benzer şekilde, Nho’nun 
(2013:681) bir grubu histerektomi operas-
yonu geçiren 43 jinekolojik kanserli kadın 
ve eşiyle (müdahale=21; kontrol=22) ger-
çekleştirdiği çalışmada; PLISSIT modeline 
dayalı cinsel sağlığı geliştirme programının 
çiftlerde cinsel fonksiyonları iyileştirmede, 
kadınlarda eşe yakınlaşmayı ve eşlerde ise 
subjektif mutluluğu arttırmada etkili olduğu 
bulunmuştur.

Histerektomi sonrası PLISSIT modeline göre 
cinsel sağlığın değerlendirilmesinde;

- Modelin “İzin Verme (P-Permission)” aşa-
masında hastaya histerektomi ile ilgili cin-
sel konular hakkında konuşma fırsatı verilir. 
Hemşire “Siz ve eşiniz bu ameliyat sonrasın-
daki cinsel ilişki esnasında kendinizi nasıl 

hissediyorsunuz?”, “Geçirdiğiniz ameliyat 
sonrasında yaşadığınız cinsel sorunlardan 
bahsetmek ister misiniz?”, “Histerektomi 
ameliyat sonrası cinsel yaşam kalitenizi art-
tırmak ile ilgili ne düşünüyorsunuz?” şeklin-
de açık uçlu sorular sorar (Tuğut ve Gölbaşı, 
2013:527). Hastanın cevapları değerlendi-
rilerek cinselliğe ilişkin tutum ve yaklaşımı 
belirlenir. Görüşmenin sınırları çizilir. Has-
tanın duyguları anlaşılmaya çalışılır. Uygun 
tedavi ortamı yaratılır. Hastanın cinsel sağlı-
ğıyla ilgili olarak ne anlatacağına karar ver-
mesi sağlanır ve ikinci aşamaya geçilir (Katz, 
2005a:66; Taylor and Davis, 2006:35).

- Modelin “Sınırlı Bilgi (LI-Limited Informa-
tion)” aşamasında hastanın sorularına verilen 
cevaplar ve hastaya ilişkin edinilen gözlemler 
doğrultusunda değerlendirme yapılır. Hemşi-
re “Geçirdiğiniz ameliyat sonrası yaşanabilen 
vajinal kuruluğun nedeni hormonal değişik-
liklerdir. Vajinal kuruluğun en kolay ve etki-
li çözümü kayganlaştırıcılardır. Bu ilaçların 
çoğu kokusuz, tatsız ve sterildir. Allerjen de-
ğildir.” veya “Geçirdiğiniz ameliyat sonrası 
kegel egzersizleri ile pelvik kaslarınızı güç-
lendirilebilirsiniz.” şeklinde hastaya gerçekçi 
bilgiler verir (Tuğut ve Gölbaşı, 2013:528). 
Bu kapsamda hastaya konu ile ilgili broşür, 
kitapçık veya ilgili internet sitelerinin adre-
si verilebilir. Bilgi vermek yeterli değilse 
üçüncü aşamaya geçilir (Taylor and Davis, 
2006:35; Tuğut ve Gölbaşı, 2013:529).
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- Modelin “Özel Öneriler (SS-Spesific Sug-
gestion)” aşamasında yapılan görüşme so-
nucunda tespit edilen sorun ya da hastanın 
direkt olarak dile getirdiği endişelerine yö-
nelik bireysel gereksinimleri doğrultusunda 
özel önerilerde bulunulur (Taylor and Davis, 
2006:35). Örneğin hasta disparonia yaşıyor-
sa; hemşire “Bu durumun ameliyata bağlı ya-
pışıklıklar, enfeksiyon, kitle, vajinal kuruluk 
gibi birçok nedeni olabilir. Dolayısıyla yeterli 
vajinal ıslaklık sağlanmadan ilişkiye girme-
yiniz.” hasta vajinal kuruluk yaşıyorsa; “Bu 
durum histerektomi ameliyatı sonrası hormo-
nal değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkabi-
lir, en kolay ve etkili çözümü kayganlaştırı-
cılardır. Aynı zamanda pelvik kasların güçlü 
tutulması, bölgeye olan kan akımını arttırarak 
sıvı üretimine destek olabileceğinden Kegel 
egzersizlerini her gün yapınız.” şeklinde öne-
rilerde bulunur. Cinsel sorunların çoğu bu 
yaklaşımla başarı ile sonlandırılır, ancak çö-
zülemeyen sorunlar varsa son basamağa geçi-
lir (Kaplan, 2011:16).

- Modelin  “Yoğun Terapi (IT-Intensive The-
rapy)” aşamasında hastanın yaşadığı ciddi ve 
kronik cinsel sorunlar hemşirelik bakımından 
daha ileri girişimler gerektiriyorsa veya cin-
sel sorunlar yaşanmasına neden olan farklı 
konular (benlik algısı, evlilik, iletişim prob-
lemleri vb.) varsa hemşire “İfade ettiğiniz 
düşüncelerinizin altında yatan sebepler ruh 
halinizden kaynaklanıyor olabilir. Bu durum 

iyileşme sürecinizi etkileyebilir. Sizi, faydalı 
olacak tedaviler açısından bu konuyu payla-
şabileceğiniz bir uzmana yönlendirmek isti-
yorum.” şeklinde belirterek hastayı konu ile 
ilgili özel eğitim almış bir uzmana veya te-
rapiste yönlendirir (Kaplan, 2011:17; Taylor 
and Davis, 2006:35) (Şekil 1).

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Sonuç olarak holistik hemşirelik yaklaşımı 
ile bakım veren hemşirelerin, bakıma cinsel-
likle ilgili konuları da entegre edecek düzey-
de bilgi ve beceriye sahip olması beklenmek-
tedir. Cinsel sağlığın değerlendirilmesinde 
kullanılan modeller hemşireler için yol göste-
rici olabilmektedir. Bu modellerden PLISSIT 
modeli kavramsal bir şema olması, açık uçlu 
sorular içermesi, birey ile işbirliği sağlaması, 
hastaların inançlarını, değerlerini, kararlarını 
anlama ve saygı duyma kuralını destekleme-
si, farklı düzeyde eğitim almış hemşireler için 
anlaşılabilir ve kolay uygulanabilir olması, 
müdahale ve değerlendirme için rehber oluş-
turması yönüyle diğer modellere göre daha 
çok tercih edilmektedir. Bu nedenle özellik-
le üreme organlarının cerrahisi sonrasında 
cinselliğin değerlendirilmesinde PLISSIT 
modeline temellendirilmiş rehberlerin hazır-
lanması önerilir. Hemşireler tarafından bu 
rehberlerin klinik protokollere entegre edil-
mesi önerilir. Böylece cinsel sağlığın değer-
lendirilmesinde model kullanımıyla bakımın 
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kalitesinin artması, klinik uygulamalarda ve 
hasta bakım sonuçlarında fark oluşturulması, 

bireylerin memnuniyetinin artması ve mesle-
ki doyuma ulaşılması beklenmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Sexual health continues from the intrauterine period to death. Se-
xual health is an integral part of life and personality. World Health Organization define sexual 
health as the integration of the somatic, emotional, intellectual, and social aspects of sexual 
well-being, in ways that positively enrich and enhance personality, communication, and love 
(World Health Organization, 2004:1). Sexual health is affected negatively by many factors 
such as diseases and surgery, hormonal factors, changes in the structure or function of the body, 
physical and mental health. However, studies show that sexual health cannot be adequately 
examined by health professionals. The nurses members of the health team spend too much time 
with the patients, have close and direct relationships with the patients, provide education and 
counseling services to the patients during the nursing process. For this reason, nurses have a 
key role in helping the patients with sexual problems. They have some difficulties in evaluating 
sexual health. One of the living obstacles is the inadequacy of the scales and models to be used 
in the evaluation of sexual health in the clinic. When the literature is examined, there are some 
scales and models which are valid and reliable for the Turkish society and they can be used in 
the evaluation of sexual health. PLISSIT is the most recommended model to use for evaluation 
sexual health. Aim: This study aims at explaining the use of PLISSIT model in evaluating sexu-
al health after hysterectomy with examples. Result: Studies reveal that training programs based 
on the PLISSIT model are effective in the sexual health promotion after the hysterectomy sur-
gery. The four important elements of sexual health are body image, gender-role function, sexual 
function and reproductive ability. These dimensions are affected negatively after hysterectomy. 
Nurses, who have supportive, educational and counselling roles, must be well educated, eager 
and embrace their roles about sexual counseling after hysterectomy. In this context, there are 
several models (PLISSIT, BETTER, ALARM and ALLOW) that guide nurses. The PLISSIT 
model used most commonly consists of four-stage approach which are “Permission-P”, “Limi-
ted information-LI”, “Specific recommendations-SS” and “Intensive therapy-IT”. According 
to PLISSIT model evaluation of sexual health after hysterectomy; during the “Permission-P” 
phase of the model, the patient is given the opportunity to talk about sexual issues related to 
hysterectomy. For example; “How do you and your partner feel during your sexual intercourse 
after this surgery?” By evaluating the answers of the patient, their attitude and approach about 
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sexuality are determined. A suitable treatment environment is created by trying to understand 
the patient’s feelings. It is provided that the patient decides what to tell about sexual health and 
proceed to the second stage. The patient is evaluated with the observations in response to the 
patient’s questions in the model’s “Limited Information-LI” phase. The patient is given realis-
tic information. For example; “Hormonal changes are the cause of the post-operative vaginal 
dryness. The easiest and most effective solution of the vaginal secretion is lubricants. Most 
of these lubricants are odorless, tasteless and sterile. Not allergic.” In this context, brochure, 
booklet or related internet address can be given to the patient. If giving information is not eno-
ugh, proceed to the third step. During the “Spesific Suggestion-SS” phase, special suggestions 
are made in the direction of the individual needs for the concern expressed by the patient. For 
example; “This can occur due to hormonal changes after hysterectomy surgery, you should use 
lubricants. At the same time, Kegel exercises keep the pelvic muscles strong, support the fluid 
production by increasing blood flow to the region. So you should do Kegel exercises every 
day.” Most sexual problems are successfully terminated with this approach. But if there are 
problems that cannot be solved, the final step is followed. In the “Intensive Therapy-IT” phase 
of the model; if the serious and chronic sexual problems experienced by the patient, further 
interventions are required. If there are self-perception, marriage, communication problems, and 
so on that cause sexual problems, the patient is directed to a specialist or therapist who has 
been specially trained in this subject. For example; “The causes of your thinking may be your 
mood. This can affect your healing process. I would like to direct you to a psychiatrist who may 
suggest useful treatments.” Conclusion: The PLISSIT model is a conceptual scheme, inclu-
ding open-ended questions, providing co-operation with the individual, supporting the beliefs, 
values, understanding and respect of the decisions of patients, being understandable and easily 
applicable to nurses at different levels of education and providing guidance for intervention and 
evaluation. So the model is more preferred than other models. By using models in sexual health 
evaluation, it is expected to increase quality of care, creation of a difference in patient care re-
sults and clinical practice, increase the satisfaction of individuals and health care professionals. 
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Öz: Yaşlılarda rehabilitasyonun amacına ulaşa-
bilmesi için yaşlının çok boyutlu olarak incelen-
mesi gereklidir. Yaşlı bireyin uygun ve doğru de-
ğerlendirilmesi, çok boyutlu ve interdisipliner bir 
yaklaşım olan kapsamlı geriatrik değerlendirme 
ile mümkün olabilir. Yaşlının kapsamlı değerlen-
dirilmesinde sağlık bakımı ve yaşam kalitesini et-
kileyen tıbbi, bilişsel, ruhsal, fonksiyonel, sosyal 
ve çevresel zorluklar ele alınır. Yaşlının değerlen-
dirilmesi henüz tanımlanmamış olan problemle-
rin ortaya çıkarılmasında, probleme bağlı görüle-
bilecek prevalans ve morbidite açısından yüksek 
riskli bireylerin saptanmasında yardımcı olabilir. 
Yaşlının taranması sonucunda, erken tanı ve te-
davi yapılabilir. Bu amaçla yaşlı bireylerin ge-
nel sağlık durumu, fonksiyonel durumu, görme, 
işitme, mobilite, düşme, ev güvenliği, kontinans, 
beslenme, nörokognitif durumu, duygudurum, 
çoklu ilaç kullanımı, sosyo-ekonomik durumu 
açısından değerlendirilmesi gereklidir. Yaşlıyı 
etkin şekilde değerlendirmek için çeşitli standar-
dize araçlar kullanılmaktadır. Yaşlının kapsamlı 
değerlendirilmesinde hemşirelerin önemli sorum-
lulukları vardır. Bu derleme makalede yaşlı bire-
yin kapsamlı değerlendirilmesi ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Kapsamlı Geriatrik 
Değerlendirme, Hemşirelik

Abstract: For achieving the goal of rehabilita-
tion in the elderly, the multi-dimensional examine 
of the elderly is required. Appropriate and accu-
rate assessment of the elderly can be achieved 
by comprehensive geriatric assessment which is 
a multi-dimensional and an interdisciplinary ap-
proach. Comprehensive evaluation of the elderly 
includes recycling medical, cognitive, psycho-
logical, functional, social and environmental dif-
ficulties affecting quality of life and health care. 
Assessment of the elderly can help to uncover 
problems, not defined yet, in terms of prevalence 
and morbidity, related to problems, which can be 
seen in the detection of high-risk individuals. As 
a result of the elderly screening, it is possible to 
provide early diagnosis and treatment. For this 
purpose the elderly individuals should be evalu-
ated in terms of general health status, function-
al status, vision, hearing, mobility, falls, home 
safety, continence, nutrition, neurocognitive sta-
tus, mood, multiple drug use, socio-economic 
status. To evaluate the elderly effectively various 
standardized tools are used. There are important 
responsibilities of nurses in a comprehensive ge-
riatric assessment. In this review article, compre-
hensive evaluation of the elderly individuals will 
be discussed.

Key Words: Elderly, Comprehensive Geriatric 
Assessment, Nursing
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GİRİŞ

Birleşmiş Milletlerin dünya nüfus beklentisi 
raporuna göre, dünya nüfusunun 2050’de 9.7 
milyara, 2100’de ise 11,2 milyara ulaşacağı 
öngörülmektedir (United Nation Department 
of Economic and Social Affairs, 2015). Dün-
ya nüfusunun 2016 yılında %8.7’sini yaşlı 
nüfus oluşturmuş olup,  en yüksek yaşlı nü-
fus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %31.3 
ile Monako, %27.3 ile Japonya ve %21.8 ile 
Almanya’dır. Türkiye bu sıralamada 167 ülke 
arasında 66. sırada yer almıştır (Türkiye İs-
tatistik Kurumu, 2017). Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun 2016’ya ilişkin “İstatistiklerle 
Yaşlılar” çalışmasının sonuçlarına göre yaşlı 
nüfus 2012 yılında 5 milyon 682 bin 3 kişi 
iken son beş yılda %17.1 artarak, 2016 yılın-
da 6 milyon 651 bin 503 kişi olmuştur (TUİK, 
2016). Ülkemizde artan yaşlı nüfusun sayıca 
önem teşkil edecek büyüklükte olduğu söyle-
nebilir.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sayıla-
rı giderek artan yaşlı nüfusun daha bağım-
sız, daha kaliteli ve topluma daha katılımlı 
bir yaşam sürdürebilmeleri için yaşlı bakım 
hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırıl-
ması gerekmekle birlikte, sağlık profesyonel-
leri tarafından yaşlı bireyin bir bütün olarak 
değerlendirilmesi önem taşımaktadır (Halil, 
2006:138). Geriatrik değerlendirme yaşlının 
kendine özel gereksinimleri göz önüne alına-

rak planlanmalı, yalnızca hastalıkların tedavi-
si ile ilgili olmamalı, aynı zamanda yaşlının 
tüm gereksinimlerini kapsamalıdır (Yağcı, 
2010:2). Hastalık öyküsü, sistem sorgulaması, 
fizik muayene ve laboratuvar değerlendirmesi 
ile sınırlı olan geleneksel tıbbi değerlendirme, 
yaşlıyı değerlendirmek için tek başına yeterli 
değildir (Reuben and Rosen, 2009:141). Yaş-
lının değerlendirilmesi uzun süreli, dikkat ve 
bilgi birikimi gerektiren bir sabır süreci oldu-
ğundan, ‘’kırılgan yaşlı’’ olarak adlandırılan, 
geriatrik problemler açısından en riskli grubu 
belirlemek kapsamlı geriatrik değerlendir-
me ile mümkün olabilmektedir (Yavuzer ve 
Cengiz, 2016:17). Kapsamlı geriatrik değer-
lendirme kırılgan yaşlının tıbbi, psikolojik ve 
fonksiyonel kapasitesinin tanımlandığı, teda-
vi ve uzun süreli izlem için koordine ve en-
tegre plan geliştirilmesi hedeflenen bir süreç-
tir (Osterweil, 2003:371). Yaşlı bireyin sağ-
lığının geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi 
ve tedavide doğru kararlar verilebilmesi için 
yaşlının değerlendirilmesi oldukça önemlidir. 
Yaşlı bireyler fonksiyonel bağımlılık, komor-
bidite, çoklu ilaç kullanımı, malnütrisyon, bi-
lişsel bozukluklar, depresyon görülme sıklığı 
gibi konularda genç yetişkinlere göre farklı-
lıklar gösterebilmektedir (Halil, 2006:137; 
International Society of Geriatric Oncology, 
2012). Geleneksel hastalık ya da tanı odaklı 
değerlendirmenin aksine yaşlının kapsamlı 
değerlendirilmesi, sağlık bakımı ve yaşam 
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kalitesini etkileyen fiziksel, mental, fonksi-
yonel, psikososyal ve çevresel zorlukların 
ele alınmasını içermektedir (Kayıhan vd., 
2006:183).

AMAÇ

Yaşlı bireyin uygun ve doğru değerlendiril-
mesi, çok boyutlu ve interdisipliner bir yakla-
şım olan kapsamlı geriatrik değerlendirme ile 
mümkün olabilmektedir. Bu derleme makale, 
yaşlı bireyin kapsamlı değerlendirmesini ele 
almak amacıyla hazırlanmıştır. 

KAPSAM

Bu derleme makalede yaşlının değerlendiril-
mesi kapsamında yaşlının genel sağlık duru-
mu, fonksiyonel durumu, görme, işitme, ağız 
ve diş sağlığı, yaşlıda mobilite ve düşmeler, 
kontinans, basınç yaraları, ağrı, beslenme, 
nörokognitif durum, duygudurum, uyku dü-
zeni, ilaçlar/çoklu ilaç kullanımı, sosyo-eko-
nomik durum, dinlenme faaliyetleri, seksüel 
aktivite, spiritüalite, yaşlı istismarı ve ihmali-
nin belirlenmesi, kapsamlı geriatrik değerlen-
dirme ve hemşirelik konuları ele alınmıştır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu derleme makale, “yaşlı”, “kapsamlı ge-
riatrik değerlendirme”, “hemşirelik” Türkçe 
anahtar kelimeleri ve “elderly”, “comprehen-
sive geriatric assessment”, “nursing” İngi-
lizce anahtar kelimeleri kullanılarak yapılan 

ulusal ve uluslararası literatür taraması sonu-
cunda oluşturulmuştur.

ARAŞTIRMA PROBLEMİ

Bu derleme makalede;

 Kapsamlı geriatrik değerlendirme ve 
önemi nedir?

 Kapsamlı geriatrik değerlendirmede  ele 
alınması gereken  konular nelerdir? 

 Kapsamlı geriatrik değerlendirmede 
hemşirenin rolleri nelerdir?

soruları araştırmanın problemlerini oluştur-
muştur.

ARAŞTIRMANIN KISITLILIKLARI

Bu derleme makale için yapılan literatür tara-
ması sırasında, bazı çalışmaların tam metin-
lerine ulaşılamamıştır. 

KURAMSAL ÇERÇEVE

Yaşlının Değerlendirilmesi

Yaşlının değerlendirilmesi henüz tanımlan-
mamış olan problemlerin ortaya çıkarılmasın-
da, probleme bağlı görülebilecek prevalans 
ve morbidite açısından yüksek riskli bireyle-
rin saptanmasında yardımcı olabilmektedir. 
Yaşlının taranması sonucunda, erken tanı ve 
tedavi yapılabilmektedir. Tarama yöntem-
leri kısa ve önemli bilgileri içerecek şekilde 
olmalıdır. Tarama sonucunda çıkan pozitif 
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sonuçlar, yaşlının hastalığa bağlı özellikleri 
olduğunu ya da tarama aracının ölçtüğü alan-
da bir yetersizliği olduğunu düşündürmekte-
dir. Örneğin, giyinme problemi olan yaşlının, 
günlük yaşam aktivitelerinin etkilendiği an-
laşılabilir (Halil, 2006:140). Problemi ve eti-
yolojiyi ortaya çıkarmak için detaylı bilgiye 
gereksinim vardır. Yaşlı bireylerin rutin ola-
rak depresyon, demans, günlük yaşam aktivi-
telerini yerine getirememe, ağrı gibi fiziksel, 
psikolojik ve bilişsel yetersizlikler açısından 
değerlendirilmeleri gerekmektedir (Wieland 
and Hirth, 2003:455; Halil, 2006:139). Yaş-
lının kapsamlı değerlendirilmesinin hedefleri 
(Wieland and Hirth, 2003:455);

 Yaşlının değerlendirilmesi

 Risk grubunda yer alanların kapsamlı tet-
kikler için yönlendirilmeleri

 Bakım kalitesinin iyileştirilmesi

 Tanısal doğruluğun geliştirilmesi

 Tıbbi tedavilerin geliştirilmesi

 Bakım sonuçlarının iyileştirilmesi

 Fonksiyonel durumun iyileştirilmesi

 Yaşam kalitesinin arttırılması

 Bakım maliyetlerinin düşürülmesi 

 Gereksiz resmi işlemlerin azaltılması

  Yaşlının evindeki / toplum içindeki gö-
revlerinin olabildiğince devam etmesi 

  Hizmetlerin uygunluğunun ve ücretleri-
nin belirlenmesi

  Yaşlının temel özelliklerini,  doğal öykü-
lerini ya da tedavi çıktılarını belirlemek 
için araştırmalar planlanması şeklindedir.

Kapsamlı geriatrik değerlendirmenin en be-
lirgin yararları; hastane yatışlarında, mortali-
tede, enstrümental günlük yaşam aktivitele-
rinde bağımlı olmada, fonksiyonel bozulma 
ve kazalarda, hastane ve yaşlı bakımevlerine 
müracaatta, tıbbi bakım masraflarında azal-
ma, yaşam kalitesinde düzelme ve yaşam sü-
resinde uzama şeklindedir (Halil, 2006:138). 
Yapılan meta-analiz çalışma sonuçlarında, 
kapsamlı geriatrik değerlendirmenin özellikle 
sağlık kuruluşları tarafından izlenen yaşlılar-
da bakımevi ve hastaneye başvuruları azalttı-
ğı, yaşlıların fonksiyonel ve bilişsel durum-
larını geliştirdiği, genel mortaliteyi azalttığı 
gösterilmiştir (Beswicket et al., 2008:726; 
Craenet et al., 2010:89).

Yaşlının kapsamlı değerlendirilmesi birinci 
basamak sağlık hizmetleri, hastaneler, geri-
atri üniteleri, bakımevleri, huzurevleri gibi 
kurumlarda ya da ev ziyaretleri sırasında 
yaşlının yaşadığı mekanlarda yapılabilmek-
tedir. Genel sağlık durumu, fonksiyonel du-
rumu, görme, işitme, mobilite, düşme, ev 
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güvenliği, kontinans, beslenme, nörokognitif 
durumu, duygudurum, çoklu ilaç kullanımı, 
sosyo-ekonomik durumu gibi birçok faktö-
rün incelenmesi gereklidir (Halil, 2006:138). 
Diğer yandan ekonomik, sosyal güvence gibi 

veriler kayıt altına alınmalıdır. Kültürel, aile-
vi, bakıcı ile ilgili ve diğer sorunlar göz ardı 
edilmemelidir (Döventaş, 2010:12). Yaşlıyı 
kapsamlı değerlendirme alanları Tablo 1’de 
görülmektedir. 

Tablo 1. Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme Alanları*

Öykü

Demografik veri Tam ismi, yaşı, doğum tarihi, cinsiyeti, medeni durumu, öykü kaynağı

Şikâyet Başvuru için birincil nedeni (bireyin kendi kelimeleriyle ifade etmesi tercih edilir); 
mevcut semptomların süresi

Mevcut hastalık Başvurunun kronolojik öyküsü; başlangıç semptomlarının devamlılığı, şiddeti,  
karakteri, değişimi, iyileşmesi; yeni semptomların varlığı; geçmişteki benzer semp-
tomların öyküsü; ağırlaştırıcı ya da hafifletici faktörler

Geçmiş öykü Önceki tıbbi öykü; genel sağlık durumu; çocukluk dönemi hastalıkları; bağışıklama 
(tetanoz-difteri, boğmaca, kızamık, kızamıkçık, hepapit A, hepatit B, kabakulak, inf-
luenza, suçiçeği, poliomyelit); yetişkin dönemdeki hastalıklarının kronolojik listesi, 
operasyon ve travma izi; hospitalizasyonlar; alerjiler; ilaç tedavisi; diyet 

Sosyal öykü Yaşadığı yerler; eğitim düzeyi; etnik köken; medeni durum; önemli ilişkilerin 
kalitesi; meslek (çalıştığı sektör türü, geçmişteki ve şimdiki sektörün etkisi, çalışma 
süresi, emeklilik); meşguliyetler (hobiler ve diğer ilgi alanları); alışkanlıklar (uyku 
kalitesi, egzersiz, eğlence,  yurt dışına çıkma, alkol ve ilaç tüketimi, sigara kullanı-
mı [süresi], alkol kullanımı); önemli yaşam deneyimleri

Aile öyküsü Birinci dereceden akrabalarda mevcut hastalık varlığı (tip II diyabet, tüberküloz, 
kanser, hipertansiyon, alerji, kalp hastalığı, nörolojik ya da psikiyatrik hastalık, 
artrit, osteoporozis, kanamaya eğilim), aile üyelerindekine benzer semptomların 
varlığı 

Sistem öyküsü Deri, baş, göz, kulak, işitme, burun ve sinüs, ağız ve boğaz, boyun, meme; sistemler 
(solunum, kardiyak, gastrointestinal, üriner, kadın/erkek üreme, kas-iskelet, perife-
ral damarlar, nörolojik, endokrin, hematolojik, lenfatik, psikiyatrik)

Fizik muayene 

Genel görünüş Görünür yaş, sağlık durumu, beslenme durumu, uyanıklık durumu, huzursuzluk

Vital bulgular Vücut ısısı, kan basıncı, kalp atım hızı ve ritmi (irregular ya da regular), solunum 
hızı ve örüntüsü
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Deri Yapısı, ısısı ve nemliliği; döküntü, skar, kitle, telanjiyektazi; saç ve tırnak anormal-
likleri

Lenf nodları Oksipital, servikal, post-auriküler, submandibular, supra-klaviküler,  epitroklear, 
aksiller ve inguinal bölgelerde büyüklük, yoğunluk, hassasiyet ve hareketlilik

Baş Büyüklük, simetri, kitle, travma izi ve hassasiyet

Gözler Kaşlar, göz kapakları, konjonktival inflamasyon ve skleral ikterus; kornea bula-
nıklığı ve aşınması, pupil boyutu, eşitliği, ışığa reaksiyonu ve uyumu; ekstraokuler 
hareketler ve egzoftalmus; fundus, diskler, damarlar, eksuda, hemorajiler; görme 
keskinliği ve görme alanı

Kulaklar Kulak kepçesi, dış kulak yolu, timpanik membran, duyma yetisi

Burun Deformite ve septal deviasyon, tıkanıklık, mukoz membran inflamasyonu, polipler, 
akıntı ve kanama

Ağız Dudak rengi, lezyonlar ve pigmentasyonlar; dişlerin durumu; dişeti rengi, inflamas-
yon ve kanama; dil rengi, nemi ve tabakası; yanak mukoza inflamasyonu; damak 
yumuşaklığı, ağız kokusu (hastada protez var ise muayene sırasında çıkartılmalı)

Boğaz Mukoza rengi, eksuda ve lezyon; tonsil büyüklüğü, simetrisi; post-nazal akıntı

Boyun Hareket sınırı; ağrı ve hassasiyet; trakeal pozisyon, tiroid boyutu, simetrisi; karotis 
üfürümü

Sırt Hareket sınırı, kostavertebral açıda, kaslarda ve omurga üzerinde ağrı ve hassasiyet; 
simetri

Toraks İnterkostal retraksiyon, kosta hassasiyeti ve göğüs duvarında kitle

Akciğerler Perküsyon, oskültasyon, bronkofoni, egofoni, fremitus

Meme Boyut, şekil, simetri, hassasiyet, kitle

Kalp Prekordiyal hareket, apikal impuls, hız ve ritm; kalp sesleri, murmur, sürtünme ve 
gallop

Abdomen Şekil, hassasiyet, bağırsak sesleri, üfürüm; karaciğer boyutu, dalak ve böbrekler; 
kitle

Ekstemiteler Deformiteler, hassasiyet, şişlik, periferik nabızlar, ödem, siyanoz, çomak parmak, 
sıcaklık, varikoz venler, kıl dökülmesi

Kas-iskelet Eklem hareketliliği, hassasiyet, efüzyon, eritem ve deformite

Nöroloji Mental durum; kraniyal sinirler; periferal güç, tonüs ve duyu; derin tendon refleksi; 
Rhomberg ve yürüyüş 



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 11 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Season Issue: 11 Year: 2017

ID:275 K:188
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

207

Pelvik ve rektal 
(Kadın)

Dış genitalyası; vajinal mukoza ve serviks için spekulum muayenesi, uterus, 
adneks, kitle ve hassasiyet değerlendirmesi için bimanuel muayene; dijital rektal 
muayene

Pelvik ve rektal 
(Erkek)

İnguinal herni; skrotal ve testiküler kitle ve hassisiyet; dijital rektal prostat muaye-
nesi

Diğer Üriner inkontinans; beslenme durumu; çoklu ilaç kullanımı; ağız ve diş sağlığı; ağrı

Ruh sağlığı Bilişsel durum; depresyon; izolasyon; altta yatan hastalıklar

Fonksiyonel 
durum

Temel günlük yaşam aktivitelerindeki bağımlılık düzeyi (beslenme, banyo, tuvalet, 
transfer, giyinme, hijyen); enstrümental günlük yaşam aktiviteleri (telefon kullan-
ma, medication management, groceryshopping, meal preparation, driving, alışveriş, 
yemek hazırlama, ev korunması, transport, araba kullanma, ilaç yönetimi, finans); 
aktivite/egzersiz durumu; yürüyüş ve denge; düşmeler; mobilite (odadan odaya 
gidebilme, merdiven çıkabilme, oda / ev dışında yürüyüş yapabilme)

Sosyal destek Aile, arkadaşlar, akrabalar; bakım veren gereksinimi, bakım veren varlığı, sosyal 
destek sistemi, bakım veren uygunluğu; bakım veren yükü ve stresi; istismar / ihmal 
others

Çevre Ev durumu, konforu; sağlık ve medications ilaçlar için finansal kaynak; ev güvenli-
ği, erişilebilirlik; telesağlık; ulaşım sağlayabilme

İleri düzey bakım 
planlama

Gelişmiş sağlık uygulamaları (sağlık bakım hizmetlerinin güçlenmesi, yaşlı birey 
sayısının artması)

*Wieland and Hirth, 2003:456; Halil, 
2006:140; Welsh et al., 2014:290.

Genel Sağlık Durumu

Yaşlının genel sağlık durumunun ve kronik 
hastalıklarının değerlendirilmesi gerekmek-
tedir. Yaşlı sağlığının değerlendirilmesinde 
tüm sağlık profesyonellerine ait kayıtların, 
hastane kontrol randevularının, sağlık bakım 
yönetiminin devamlılığı ile ilgili faktörlerin 
incelenmesi, yaşlının kullandığı ilaçlar, ilaç 
dozları, eczanesi gibi bilgilerin değerlendi-
rilmesi ve kayıt edilmesi önerilmektedir (So-

rensen, 2000:5). Yaşlının hiçbir kronik hasta-
lığı yoksa dahi görme-işitme fonksiyonları-
na, üriner inkontinansa, beslenme durumuna, 
ağız-diş sağlığına ve genel sistemlere yöne-
lik incelemeler yapılması önemlidir (Halil, 
2006:139).

Hastaneye yatan ve taburcu olan yaşlıların 
izlemi de önemlidir. Taburculuk sonrası dö-
nemde yaşlı ziyaretleri yapılarak tıbbi durum, 
taburculuktan sonraki tanı testlerinin sonuç-
ları, hastane randevularının onaylanması, 
fonksiyonel durumun gözlenmesi ve kulla-
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nılan ilaçlar konusunda görüşme yapılması 
gerekmektedir (Pronovost et al., 2003:201).

Fonksiyonel Durum

Yaşlının hareket durumunun değerlendiril-
mesinde günlük yaşam aktivitelerini değer-
lendiren araçlar kullanılmalıdır. Yaşlının 
fonksiyonel durumunun değerlendirilmesin-
de en sık kullanılan araçlar, günlük yaşam 
aktiviteleri ve enstrümental günlük yaşam 
aktiviteleri ölçekleridir. Temel günlük yaşam 
aktiviteleri giyinme, banyo, sandalye – yatak 
arasında hareket edebilme, yatakta oturur po-
zisyona gelme, tuvalete gidebilme, hijyen ve 
beslenme gibi temel aktiviteleri kapsar. Bun-
lara ek olarak enstrümental günlük yaşam 
aktiviteleri, bir kişi ya da diğer bireyler için 
yapılan ev işleri, diğer işler, yemek hazırla-
ma, ev korunması, finans - para yönetimi, 
telefon kullanma, alışveriş, transport, araba 
kullanma, medikasyon yönetimi gibi aktivi-
teleri kapsar (Wieland and Hirth, 2003:457). 
Diğer yandan gerontoloji hemşirelerinin fizik 
muayene bölümlerini hatırlayabilmelerine 
yardımcı olan, yararlı iki anımsatıcı araçtan 
biri,“sıvı dengesi, havalanma, beslenme, ile-
tişim, aktivite, ağrı, boşaltım, sosyalizasyon” 
kelimelerinin İngilizce baş harflerinden olu-
şan, “fluids, aeration, nutrition, communi-
cation, activity, pain, elimination, socializa-
tion / FANCAPES”tir. Diğer hatırlatıcı araç 
FANCAPES’te olduğu gibi, hemşirenin de-

ğerlendirmenin kilit noktasını hatırlamasına 
yardımcı olan ve hemşirelik girişimi gerek-
tiren altı adet yaygın ve ciddi geriatrik send-
roma atıfta bulunur. Bu araç, “uyku bozuk-
luları, yeme problemleri, beslenme sorunları, 
inkontinans, konfüzyon, düşme, cilt bütünlü-
ğünün bozulması” kelimelerinin İngilizce baş 
harflerinden oluşan, “sleep disorders, prob-
lems with eating, incontinence, confusion, 
evidence of falls, skin breakdown/SPICES” 
olarak belirtilmektedir (Jett, 2016:76).

Çeşitli ölçekler kullanılarak yaşlının temel 
ve günlük yaşam aktivitelerini gerçekleş-
tirme yetisi değerlendirilmektedir. Günlük 
yaşam aktivitelerini değerlendirmek için en 
sık kullanılan ölçek Barthel Günlük Yaşam 
Aktiviteleri Ölçeği, enstrümental günlük ya-
şam aktivitelerinin değerlendirilmesi için ise 
Lawton-Broody Enstrümental Günlük Yaşam 
Aktiviteleri Ölçeği’dir (Lawton and Broody, 
1969:181;Carroll, 2011:2). Yaşlının fonksiyo-
nel durumunun değerlendirilmesinde kullanı-
lan skalalardan biri de “fiziksel durum, üst/
alt ekstremite fonksiyonu, duyusal bileşenler, 
boşaltım fonksiyonu, mental ve duygusal du-
rum” kelimelerinin İngilizce baş harflerinden 
oluşan “physical condition, upper limb func-
tions, lower limb functions, sensory compo-
nents, excretory functions, mental and emo-
tional status / PULSES” profilidir. PULSES 
profili genel fonksiyonel performans, mobi-
lite, kendine bakım yeteneği, medikal durum 
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ve psikososyal faktörler ile ilgili fikir verebil-
mektedir (Demiral, 2016:1).

Yaşlının fiziksel çevresi değerlendirilirken, 
çevre güvenliği incelenmeli, bir kontrol lis-
tesi oluşturularak izlem yapılmalıdır. Fiziksel 
çevre değerlendirmesinde yaşlının yaşadığı 
ortamdaki halı ve kilimler, yıpranmış kab-
lolar, basamaklar, eşikler, kapılar, asansörler 
ve park yeri incelenmeli, yangın riski göz-
lenmeli, kaygan olmayan, iyi aydınlatılmış 
zeminler önerilmeli, parça halıların bulun-
durulmaması anlatılmalıdır. Yürümek için 
kullanılan yardımcı araçların sağlamlığı de-
ğerlendirilmelidir. Kullanılan yardımcı ara-
ca göre düzenlemeler planlanmalı, örneğin 
tekerlekli iskemledeki bir yaşlının evindeki 
kapılar iskemlenin geçebileceği genişlikte ol-
malı, mutfak dolapları ve lavabolar tekerlekli 
iskemle seviyesine göre ayarlanmalı, tuvalet 
ve banyoya sağlam tutanaklar yerleştirilmeli, 
oturma ve yatak odasının mobilyaları, hasta-
nın tekerlekli iskemle ile rahatça manevra ve 
transfer yapabileceği şekilde düzenlenmeli-
dir. Yaşlının olabildiğince bağımsız şekilde 
günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebi-
leceği fiziksel bir ortam sağlanabilmelidir. 
Diğer yandan destek alabileceği komşuları, 
evcil hayvanları, telefon gibi iletişim kurdu-
ğu cihazların yeri ve tipi incelenmelidir. Yaş-
lının telefonu kullanabilme, acil durumlarda 
hızlı arama yapabilme durumu değerlendiril-
meli, acil bir durumda telefonla ne yapacağı 

hakkında el becerilerini değerlendirmek için 
uygulama yapılmalıdır (Sorensen, 2000:5; 
European Shared Treasure, 2011).

Görme

Yaşla birlikte görme ile ilgili sorunlar art-
makta olup, yaşlılarda en sık görülen göz 
hastalıkları katarakt, maküler dejenerasyon, 
diyabetik retinopati, presbiyopi ve glukom-
dur. Görme ile ilgili değişiklikler okuma ve 
araba kullanımını kapsayan temel ve enstrü-
mental günlük yaşam aktivitelerini, yüzleri 
tanıma yeteneğini etkileyebilmektedir. Bu 
nedenlerle düşme ve kırıklar artarken, yaşam 
kalitesi olumsuz etkilenebilmektedir. Görme 
muayenesinde Snell levhası ile görme kes-
kinliği testi yapılması, okuma ile ilgili sorun 
yaşanırsa göz hekimi muayenesi önerilmek-
tedir (Mitchell and Bradley, 2006:2; Halil, 
2006:140).

İşitme

İşitme ile ilgili problemler 65 yaş üzerindeki 
bireylerin üçte birinde görülmekte olup, bi-
lişsel ve fiziksel fonksiyonlarda gerileme ile 
azalmış toplumsal katılıma bağlı olabileceği 
belirtilmektedir. İşitme kaybı yaşlılığın sonu-
cu olarak düşünülerek müdahale edilmemek-
te, bu durum yaşlının çevresi ile iletişiminin 
bozulmasına ve çevreden uzaklaşmasına 
neden olabilmektedir. Ayrıca işitme kaybı, 
yaşlıda sosyal izolasyona ve depresyona eği-
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limi arttırabilmektedir. İşitme muayenesinde 
Fısıltı Testi, Yaşlılarda İşitme Engeli Düze-
yini Tespit Etme Testi uygulanabilinmektedir 
(Dalton et al., 2003:661; Halil, 2006:141).

Ağız ve Diş Sağlığı

Diş sağlığının yönetimi dişle ilgili problem-
lerin tanınmasını ve yönlendirilmesini gerek-
tirir (Savaş ve Akçiçek, 2010:25). Özellikle 
periauriküler, posterior servikal ve suprak-
laviküler alanlarda görülen lenfadenopatinin 
dental açıdan önemli olabileceği göz önüne 
alınarak, öncelikle baş ve boyun bölgesinin 
olası asimetri ve lezyonlar açısından incelen-
mesi önerilmektedir. Dudaklar, yanaklar, ağız 
tabanı, sert damak ve dişeti; renk, kıvam, 
nemlilik ve patolojik oluşumlar yönünden 
incelenmelidir. Ağız kanserleri en çok dilde 
görülebileceği için dil muayenesi önem ta-
şımaktadır. Dişsiz hastalarda ağız muayene-
sinin protezler çıkarıldıktan sonra yapılması 
önerilmektedir. Ağız mukozasında görülen 
eritemli veya ülserli alanlar başlangıç halin-
deki kanserlerin veya hatalı protezlerin belir-
tisi olabilmekte, hatalı protezler ise çiğneme 
fonksiyonunu etkileyebilmektedir. Bazı has-
talar, protezleri ile ilgili bozuklukları ken-
dileri düzeltmeye çalışabilmekte, bu durum 
ise ağzın yumuşak ve sert dokularında çeşitli 
patolojilerin gelişimine yol açabilmektedir 
(Nazlıel vd., 2007:345).

Diş çürükleri ve periodontal hastalıklar, ağız-
da ciddi enfeksiyonlara neden olarak, yaşlı 
hastanın sistemik durumunu da etkileyebil-
mektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı, ağız 
muayenesi sırasında dişeti kanaması, diş 
çürükleri ve enfeksiyon gibi bulgular sap-
tandığında yaşlı bireyin dişhekimine yön-
lendirilmesi önem taşımaktadır (Nazlıel vd., 
2007:345).

Mobilite ve Düşmeler

Yürüme bozuklukları yaşlılarda düşmelere, 
sakatlık ve bağımlılıklara neden olabilmek-
tedir. Düşmeler yaşlıların karşılaştığı en sık 
ve en ciddi problemlerden biri olup, istenme-
yen kazalara bağlı ölümlere yol açabilmekte-
dir. Düşen kişi yeniden düşme ve yaralanma 
riski altında olup, tekrarlı düşmeler yaşlının 
bakımevine yerleştirilmesinin en önemli ne-
denleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle 
yaşlılarda düşmenin sorgulanması oldukça 
önemlidir. Yaşlılar düşme konusunda kendili-
ğinden bilgi vermedikleri için, her yaşlıya en 
az yılda bir kez düşme sorulmalı, yaşlı denge 
ve yürüme problemleri açısından değerlendi-
rilmelidir. Düşmeyi değerlendirirken; daha 
önceki düşme ile ilgili bilgiler, ilaç öyküsü, 
görme, kan basıncı, denge ve yürüme, nöro-
lojik durum, kas-iskelet sistemi, kardiyovas-
küler sistem, ev içi tehlikeler bir bütün olarak 
ele alınmalıdır. Yürümenin değerlendirilme-
sinde postür, adım uzunluğu, taban genişli-
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ği, hareketin hızı ve akıcılığı, kol hareketle-
ri, motor hareketlerin iki taraflı ve simetrik 
oluşu ve diğer nörolojik değerlendirmelerin 
yapılması önerilmektedir. Yürümenin değer-
lendirilmesinde kalk ve yürü testi pratik bir 
araçtır (Tinetti, 2003:43; Halil, 2006:141; 
Ganz et al., 2007:78).

Kontinans

Üriner İnkontinans – Fekal İnkontinans

Üriner inkontinans yaşlanmaya bağlı bir sorun 
ya da utanılan bir durum olarak görülebildiği 
için yaşlılar tarafından bildirilmemektedir. 
Üriner inkontinans yaşlılarda yaşam kalitesi-
ni olumsuz etkileyebilen, uyku bozuklukları, 
düşmeler ve basınç yaralarına neden olabilen 
ciddi bir sorundur. Üriner inkontinans izle-

mi, bilişsel durum incelemesi, yıllık düşme 
takibi gibi geriatrik değerlendirmelerin yaşlı 
bireylerin sağ kalımlarını ve yaşam kalitele-
rini arttırdığı belirtilmektedir. Altmışbeş yaş 
ve üzerindeki bireylerde üriner inkontinansın 
ve düşmelerin değerlendirilmesi Tablo 2’de 
yer almaktadır. Değerlendirmeler sonucun-
da yaşlı bireylerin sağlığını geliştirmek üze-
re uygulamalar planlanmalıdır (Johnson et 
al., 2000:26; Higashi et al., 2005:274; Wen-
ger et al., 2009:553). Fekal inkontinans, id-
rar inkontinansından çok daha düşük oranda 
görülmekte, ancak yaşlının yaşam kalitesin-
de ciddi bozukluklara neden olabilmektedir. 
Her yaşlının inkontinans durumu, bağırsak 
alışkanlığında ya da seksüel fonksiyonların-
da bozulma durumunun sorgulanması öneril-
mektedir (Halil, 2006:143).
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Tablo 2. Yaşlının Değerlendirilmesi İçin Öneriler*
Değerlendir-
me alanları

Yöntem ve sıklık

Üriner inkon-
tinans

3 Soru Testi - 3 Incontinence Questions - 3 IQ 
Son 3 ay içerisinde az miktarlarda bile olsa hiç idrar kaçırdınız mı? (Cevap “hayır” ise 
anket tamamlanır)
Son 3 ay içerisinde yaşadığınız idrar kaçırması:
(3 madde de işaretlenebilir)
Öksürme, hapşırma, ağırlık kaldırma, eğilip kalkma veya egzersiz gibi bir fiziksel 
aktivite sırasında mı oldu?
Sıkışma hissi ile birlikte tuvalate yetişememe şeklinde mi oldu?
Fiziksel aktivite ya da sıkışma hissi olmaksızın mı gerçekleşti?
Son 3 ay içerisinde idrar kaçırma büyük çoğunlukla: 
(sadece 1 madde işaretlenebilir)
Öksürme, hapşırma, ağırlık kaldırma, eğilip kalkma veya egzersiz gibi bir fiziksel 
aktivite sırasında mı oldu?
Sıkışma hissi ile birlikte tuvalate yetişememe şeklinde mi oldu?
Fiziksel aktivite ya da sıkışma hissi olmaksızın mı gerçekleşti?
Fiziksel aktivite ve sıkışma hissinin eşit derecede etkisiyle mi gerçekleşti?
Eğer inkontinans ağırlıklı olarak fiziksel aktivite veya zorlanma ile ilişkiliyse stres 
inkontinans düşünülür. Sıkışma hissi ile birlikte tuvalete yetişememe varsa urge üriner 
inkontinans, her ikisi de birlikte görülüyorsa mikst üriner inkontinans düşünülmelidir. 
Fiziksel aktivite ile ilişkisi yok ve hiçbir zaman sıkışma hissi tarif edilmiyorsa öncelikli 
olarak diğer üriner inkontinans türleri düşünülmelidir (taşma veya nörojenik kaynaklı 
üriner inkontinans)

Düşmeler 
yürüyüş bo-
zuklukları

Yıllık sorgulanması gerekenler:
0 düşme: 1 yıl içinde tekrar izleyin
1 düşme: izlemeye devam edin
2 ve daha fazla düşme: düşme değerlendirmesi yapın 

*Varlı vd., 2009:7; American Geriatrics So-
ciety/British Geriatrics Society, 2010; Khan-
delwal and Kistler, 2013:548

Basınç Yaraları 

Yaşa bağlı değişikliklerden olan cilt kurulu-
ğu, cilt altı yağ dokusu kaybı, azalmış immün 

cevap, azalmış mobilite ve malnütrisyon ko-
morbid hastalıkları olan yaşlılarda cilt prob-
lemlerini ağırlaştırabilmekte ve/veya çözü-
münü geciktirebilmektedir. Bu nedenle yaşlı-
larda ülserin gelişimini, derecesini, lokalizas-
yonu gösteren cildin tam bir muayenesi ge-
rekebilmektedir. Koruyucu ölçümler olarak 



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 11 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Season Issue: 11 Year: 2017

ID:275 K:188
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

213

“Norton Skalası” ve “Braden Skalası” yararlı 
olabilmektedir (Savaş ve Akçiçek, 2010:27).

Ağrı

Ağrı değerlendirmesinde hastanın kendi ifa-
desi primer kaynak olup, “0-10 skalası”, “Vi-
züel Analog Skalası” gibi standart ağrı skala-
ları da ölçüm için önerilmektedir (Savaş ve 
Akçiçek, 2010:26).

Beslenme

Yaşlılarda beslenme bozuklukları çok sık gö-
rülmekte olup, en sık obeziteye (Beden Kitle 
Indeksi (BKI) >30 kg/m2) rastlanmaktadır. 
Obezite fonksiyonel yetersizlik, diyabetes 
mellitus ve osteoartrit gibi hastalıklarla iliş-
kili olabilmektedir. Kilo kaybı ise beslenme 
yetersizliğine bağlı ve önemli bir mortalite 
nedeni olarak görülebilmektedir. Yaşlı bi-
reylerin beslenme durumu değerlendirilirken 
özellikle boy, kilo, BKI, tüketilen besin mik-
tarı, mekanik ve psikososyal beslenme fak-
törleri, çiğneme-ısırma ve yutma becerlileri, 
diş protezi, diş eksiklikleri, tedavi, ekonomik 
değişimler ve yaşam koşullarına bağlı diyet 
değişimleri, sıvı alma durumu, görsel-nöro-
lojik problemleri, fonksiyonel ve ekonomik 
durumu ele alınmalıdır. Son 6 ay içinde yaş-
lıda %10 ya da daha fazla kilo kaybı ya da 
kilo artışı olup olmadığı sorgulanmalı, peri-
yodik olarak vücut ağırlığı değerlendirilme-
lidir. Beslenme durumunu değerlendirmek 

için “Mini Nutrisyonel Değerlendirme Tes-
ti” kullanılabilmektedir. Tıbbi tanı ve tedavi 
gerektiren bir durum için yaşlı bireyin sağ-
lık kuruluşuna yönlendirilmesi önerilmek-
tedir (Sorensen, 2000:6; Rosen and Reuben, 
2011:492; Özcan, 2014:27).

Nörokognitif Durum

Yaşlılarda en sık görülen sorunlardan biri 
demanstır. Sık görülmesine rağmen sıklıkla 
gözden kaçan bir sorun olduğu belirtilmek-
tedir. Bireyin demans açısından değerlendi-
rilmesinde yaşlının öyküsü çok önemlidir. 
Yaşlının yakın ve uzak hafıza fonksiyonları, 
unutkanlık durumu, eşlik eden davranış bo-
zuklukları, günlük yaşam aktivitelerinde ba-
ğımsızlığın azalması değerlendirilmelidir. 
Kısa tarama testleri ve global evrelendirme 
ölçeklerinin kullanılması önerilmektedir. 
Mini Mental Durum Değerlendirme Testi de-
mans taraması için sıklıkla kullanılmaktadır. 
Saat çizme testi demansın erken evrelerinde 
ilk bozulan testlerden biri olarak kabul edilir 
ve pratik bir testtir. Yaşlının mevcut bilişsel 
durumu ile son zamandaki değişikliklerin de-
ğerlendirilmesi, gözlem yapılması, özellikle 
kırılgan yaşlılarda intihar düşüncelerinin be-
lirlenmesi, gerekirse intihar girişim riskine 
yönelik ölçekler kullanılması önerilmektedir 
(Stahelin et al., 1997:123; Sorensen, 2000:3; 
Halil, 2006:144).
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Duygudurum

Yaşlıların kognitif fonksiyonlarının ve dep-
resyon durumunun değerlendirilmesi önem-
lidir. Yaşlıda kronik hastalıkların fazla olma-
sı, fonksiyonel ve bilişsel yetilerin azalması, 
sosyo-ekonomik kayıplar depresyon riskini 
arttırmaktadır. Yaşlıda depresyon belirtileri 
farklılık gösterebileceği için tanı konulması 
güç olmaktadır. Bu amaçla Geriatrik Dep-
resyon Ölçeği, Hamilton Depresyon Ölçe-
ği, Hamilton Anksiyete Ölçeği kullanılabilir 
(Hamilton, 1959:50; Hamilton, 1967:278; 
Yesavage et al.,1982-1983:37).

Uyku Düzeni

Uyku fizyolojisi yaşla birlikte değişebilmek-
tedir. Yaşlı bireyler daha az saat uyumaya me-
yilli olup, uykuya dalma ile uykuda kalma-
yı güç bulabilmektedirler. Kalitesiz bir gece 
uykusu duygudurum bozuklukları, kognitif 
bozukluk ve hatta immünolojik disfonksi-
yonu içeren bir dizi sağlık sorununa neden 
olabilmektedir. Uyku kalitesi, niceliği, uyku 
çevresi, yatma vakti alışkanlıkları ve uykuyu 
etkileyen tıbbi sorunlar özellikle ele alınma-
lıdır. Yaşlılarda uykuyu etkileyebilecek tıbbi 
sorunlardan bazıları demans, artrit, yüksek 
kan basıncı, depresyon, inkontinans, osteo-
poroz, ilaçlar, gastrik problemler, psikososyal 
durumlar olarak belirtilmektedir. Değerlen-
dirmede uyuma-uyanma saatlerinin, uyku sü-
resinin, uykuya dalmada güçlük durumunun 

ve ayrıca uyku bölünmesi, horlama, sabah 
dinlenmemiş uyanma ve uyku apnesi varlı-
ğının sorgulanması önerilmektedir (Özcan, 
2014:37).

İlaçlar / Çoklu İlaç Kullanımı

Çoklu ilaç kullanımı yaşlı bireylerde çok sık 
görülen bir sorun olup, ilaç yan etkileri, has-
taneye yatışlar ve mortalitede artışa neden 
olabilmektedir. Çoklu ilaç kullanımı düşme, 
deliryum ve üriner inkontinans riskini de 
arttırabileceği için, çoklu ilaç kullanımının 
azaltılması açısından her yaşlı uygun şekilde 
değerlendirilmelidir (Halil, 2006:145; Rosen 
and Reuben, 2011:493). Önlenebilir asemp-
tomatik semptomlar, ilaç kullanımına bağlı 
tükenmişlik ve ilaç kullanım alışkanlıkları 
açısından yaşlı bireylerin izlenmesi öneril-
mektedir. İlaç yönetiminin etkin olabilmesi 
için, yaşlıya ve bakım verene ilaçların kulla-
nımı, yan etkileri, saklama koşulları gibi ko-
nularda eğitim verilmesi, bakım veren tara-
fından günlük kullanılacak olan tüm ilaçların 
haftalık ilaç kutularına yerleştirilmesi, sağlık 
personeli tarafından birkaç hafta içerisinde 
rutin ziyaretler planlanması önerilmektedir. 
Bu ziyaretler süresince yaşlının yaşadığı çev-
renin, sosyal desteklerinin, yaşlının ve bakım 
verenin özbakım becerilerinin kapsamlı ola-
rak değerlendirilmesi önemlidir (Savaş ve 
Akçiçek, 2010:26).
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Sosyo-Ekonomik Durum 

Yaşlının sosyal faktörleri değerlendirilirken 
günlük yaşam alışkanlıkları, uyku düzeni, 
hobileri, dini inançları ve gereksinimleri, 
değerleri, başetme yöntemleri, ölümle ilgili 
inançları hakkında değerlendirme yapılması 
önerilmektedir. Yaşlının son dönemlerde ya-
şadığı değişiklikler, altta yatan bilişsel ya da 
fiziksel bir değişikliğin göstergesi olabilmek-
tedir. Yaşlıyı uzun dönem süresince değerlen-
dirirken, yasal dokümanları, bunların tarihle-
ri, imzalar incelenmelidir. Yaşlı yasal işlemler 
açısından güvende değilse, yaşlıya vasi tayin 
edilmesi önerilebilmektedir. Yaşlının finansal 
durumu incelenirken sosyal güvencesi, hayat 
sigorta poliçesi, gelir kaynakları değerlendiri-
lebilinir. Yaşlının sosyal destek yapısı sosyal 
hayatı hakkında öykü alındığı sırada birkaç 
soru sorarak değerlendirilebilmekte, ayrıca 
sosyal ilişkilerinin kalitesi de değerlendirme 
sırasında saptanabilmektedir. Kırılgan yaşlı 
bireyler için aile ve arkadaş desteğinin bu-
lunması, fonksiyonel olarak bağımlı bireyin 
evde ya da kurumda kalma durumunun be-
lirleyicisi olabilmektedir (Sorensen, 2000:6; 
Reuben and Rosen, 2009:150).

Dinlenme Faaliyetleri

Yaşlı bir bireyin boş zamanlarını geçirme 
şekli sağlığını etkileyebilmektedir. Yaptığı 
aktivite sağlığı için zararlı ya da tehlikeli ola-
bilmekte ve hastalık, yaralanma ya da mor-

talite riski oluşturabilmektedir. Bu nedenle 
boş zaman aktiviteleri sorgulanmalıdır (Tufts 
University, 2016).

Seksüel Aktivite

Yaşlanmak cinsel hayatın bitmesi anlamına 
gelmemektedir. Cinsel sağlık yaşam kalitesi-
ni etkileyen, benlik saygısını arttıran önemli 
bir faktördür. Her iki cinsiyet içinde cinsel-
lik, normal sağlıklı şartlarda nitelik ve nicelik 
olarak azalsa bile 80’li yaşlara kadar devam 
edebilmektedir. Erkeklerde yaşlanmanın do-
ğal sonucu olarak kabul edilen tepki süresin-
de tedavi edilebilir veya geri çevrilebilir bir 
yavaşlama söz konusu olabilmektedir. Kadın-
larda daha belirgin olmak üzere yaşlanmakla 
birlikte cinsel aktivite azalabilmektedir. Di-
ğer yandan cinsel yolla bulaşan hastalıklar 
cinsel yaşamı daha da olumsuz etkileyebil-
mektedir. Yaşlılar tarafından cinselliğin ve 
bu konudaki sorunların ifade edilmesi zor 
olabilmekte, bununla birlikte cinsellikte ar-
zular, istekler, beklentiler bireyden bireye de-
ğişiklik arz edebilmektedir. Sağlık çalışanla-
rının yaşlılıktaki cinselliğe bakışı ve tutumu, 
bu dönemin sağlıklı olarak sürdürülmesinde 
önemli olmakla birlikte,  cinsellik konusu-
nu açma ile ilgili kendi endişelerine rağmen 
bu bilgiyi elde etmeye çalışmaları gerektiği 
vurgulanmaktadır. Doğrudan ve yargılama-
dan kapalı uçlu soru sormak önerilmektedir 
(Özerdoğan vd., 2009:47; Şen vd., 2014:65; 
Özen, 2015:2).
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Spiritüalite

Yaşlı bireye, din ya da maneviyatın kendisi 
için önemi olup olmadığının basitçe sorulma-
sı yoluyla bakımı kolaylaştırabilecek anlayış-
lar sağlanabilmektedir.  Özellikle hastane or-
tamlarında yaşlı bireyin kişisel inanç sistemi 
bağlamında tıbbi kararların çerçevelenmesi, 
bireyi destekleme ve bireyin kendi bakımı-
na katılımı konusunda değerli olabilmektedir 
(Reuben and Rosen, 2009:148).

Yaşlı İstismarı ve İhmalinin Belirlenmesi

Yaşlı istismar ve ihmal vakalarının tanı-
lanması iyi bir değerlendirmeye bağlıdır. 
Yaşlı bireyde görülen bulgular belirsizse ya 
da birey istismarı açıklamak istemiyorsa ta-
nılama zor olabilmektedir. Yaşlı bireyin fi-
ziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik ve hak 
istismarına uğramış olabileceğini gösteren 
başlıca belirti ve bulgular şu şekildedir: bo-
yun ve kollardaki çürük, morluk gibi izler, el 
ve ayak bileğindeki kamçı ya da halat izleri, 
tekrarlanan, açıklanamayan yaralar, yaralan-
ma hakkındaki çelişkili, kaçamak ifadeler ve 
tutumlar, tekrarlanan yaralanmalarda aynı 
sağlık kurumuna gitmeyi reddetme; sorulara 
cevap vermeme, iletişim kurmama, şüpheli 
ve mantıksız korku yaşama, sosyal ilişkilerde 
ilgi eksikliği; açıklanamayan anal ve vajinal 
kanama, kanlı, yırtık giysiler, göğüslerdeki 

çürük ve morluklar, cinsel ilişki ile bulaşan 
hastalıklar ve vajinal enfeksiyonlar; yasadışı 
ya da izinsiz olarak mal, para, banka/emekli-
lik hesabının ya da diğer değerli varlıkların 
kullanılması ve değiştirilmesi, kendi evinden 
çıkartılması ve hile yolu ile vekâletname alın-
masıdır. Yaşlıya yaklaşım sorunlarından biri 
de yaşlı ihmalidir. Yaşlının bedensel temizliği 
ya da giyinmesine yardım etmede, bedensel 
ve ruhsal sağlık gereksinimlerini sağlamada, 
sağlığını ve güvenliğini tehdit eden zararlar-
dan korumada ve yaşlının kendi bakımına 
gerekli dikkat ve özeni göstermesinde yeter-
sizlik örnekleri yaşlı ihmali varlığını gösteren 
durumlar arasındadır (Akdemir vd., 2008:71; 
Fadıloğlu ve Şenuzun, 2012:75). 

Tablo 3’te yaşlı bakımı değerlendirilmesi için 
önerilen araçlar gösterilmiştir. Yaşlının de-
ğerlendirilmesinde yaşlının kognitif bozuk-
luk, deliryum, fiziksel fonksiyon ve hareket 
sınırlılıkları, ağrı ve basınç yaraları için risk 
faktörlerini de içeren kısa ölçekler kullanıl-
ması önerilmektedir. Bu tür indeksler objektif 
ve duyarlı şekilde değerlendirme yapabilme-
nin yanında, belli aralıklarla yaşlının duru-
munu gözden geçirme ve gelişmeleri objektif 
olarak gözleme olanağı sağlayabilmektedir 
(Society of Hospital Medicine Geriatric Care 
Toolbox, 2010). 
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Tablo 3. Yaşlı Bakımı Değerlendirme Araçları*
Genel kaynaklar Fonksiyonel durum değerlendirmesi; hasta/aile taburculuk planlaması kontrol listesi; 

interdisipliner ekibin genel tanımı; kaçınılması gereken ilaçlar (özel liste) 

Fiziksel durum / 
fonksiyon testleri

Artrit Etkisini Değerlendirme Ölçeği (AIMS); Barthel Günlük Yaşam Aktiviteleri 
İndeksi; Lawton Broody Enstrümental Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği; Physical Self-
Maintenance Scale/ActivitiesFiziksel Öz-Bakım Ölçeği; of Daily Living (ADL)Günlük 
Yaşam Aktiviteleri (ADL);  The Functional Activities QuestionnaireFonksiyonel Aktivite 
Ölçeği (FAQ)(SSS); Onksiyonel Bağımsızlık Ölçütü (FIM); Geç Yaşam ve Disabilite 
Enstrümanı (LLFDI); Geriatri Komorbidite İndeksi; Geriatrik Sağlık Ölçeği; Hastalık 
Etki Profili; Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi;  Kırılgan Yaşlı Fonksiyonel Değer-
lendirme İndeksi; Kısa Form-36 (SF-36); Modifiye Barthel İndeksi; Nothingam Sağlık 
Profili (NHP); PULSES Profili; Sağlık Değerlendirme Anketi 

Ruhsal durum Alkol Yoksunluğu (CAGE); Alzheimer Hastalığı Değerlendirme Skalası (ADAS) – Kog-
nitif Alt Skalası (ADAS - Cog); Beck Depresyon Ölçeği; Yesavage Geriatrik Depresyon 
Skalası (Kısa Form); Demansta Depresyon İçin Cornell Ölçeği; Geriatric Depression 
Scale (GDS)—ShortGeriatrik Depresyon Ölçeği (GDS) - Kısa FormForm; Global De-
toriasyon Skalası (GDS); Hamilton Anksiyete ÖlçeğiInterventions to Prevent Delirium; 
Hamilton Depresyon Ölçeği; Klinik Demans Derecelendirme Skalası (CDR); Confusion 
Assessment Method (CAM)Konfüzyon Değerlendirme Yöntemi (CAM); Short Portable 
Mental Status QuestionnaireMental Durum Anketi – Kısa Form; Mini Mental Durum 
Değerlendirme Testi; Mini-Cog Değerlendirme Ölçeği; Saat Çizme Testi; Digit Span 
TestSayı Dizisi Testi; Zaman Ve Değişim Testi

Düşmenin değer-
lendirilmesi

Düşme Etki Ölçeği; Morse Düşme Riski Ölçeği; Yaşlılar İçin Düşme Davranışları Ölçeği 
(YDDÖ)

Hareket değerlen-
dirme araçları

Kalk Yürü Testi; Tinetti’nin Performans Odaklı Mobilite Değerlendirmesi; Tinetti’nin 
Performans Odaklı Yürüme Değerlendirmesi

Görmenin değer-
lendirilmesi

Fundoskopi; Görme Alanı Muayenesi; Göz Konsültasyonu; Periyodik Tonometri;           
Snellen Kartı; Görme Keskinliği Testi

İşitmenin değer-
lendirilmesi

Fısıltı Testi; Welch Allyn Audisokop (Üzerine Odyometre Yerleştirilmiş);  Yaşlılarda 
İşitme Engeli Düzeyini Tespit Etme Testi

Ağrı değerlendir-
mesi

Ağrı Ölçekleri (Görsel Analog/Resim); Ağrı Termometresi; Fonksiyonel Ağrı Skalası; 
Geriatri Ağrı Ölçeği; İleri Demans Ağrı Değerlendirme Skalası; Kısa Ağrı Envanteri; 
Sayısal Derecelendirme Ölçeği; Sözel Sayısal Ölçek; Sözel Tanımlayıcı Ölçek; Sözsüz 
Ağrı Göstergeleri Listesi

Basınç ülserleri Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH)İBası Ülseri İyileşme Ölçeği (PUSH); Basınç 
Ülser Riski Tahmini İçin Braden Skalası
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Beslenme Beden Kitle İndeksi; Nutrition Interventions: Clinical Consider-Beslenme Girişimleri; 
Beslenme Tarama Initiative)Girişimi; Malnutrisyon Tarama Testi; Mini Nutrisyonel De-
ğerlendirme Testi; Subjective Global AssessmentSubjektif Global Değerlendirme 

Üriner inkonti-
nans

Mesane Günlüğü; 3 İnkontinans Sorusu (The Three Incontinence Questions / 3IQ)

Ağız sağlığı Geriatrik Ağız Sağlığı Değerlendirme Formu (GASDF); Mevcut Ağız Hijyeni Değerlen-
dirmesi; Geriatrik/Genel Ağız Sağlığı Değerlendirme İndeksi

Bakım verenler Aile APGAR Ölçeği; Bakım Veren Tükenmişlik Ölçeği; Bakım Verme Yükü Ölçeği; 
Norbeck Sosyal Destek Ölçeği; Tükenmişlik Ölçeği; Yaşam Kalitesi Ölçekleri; Zarit 
Tükenmişlik Ölçeği

Ev güvenliği Yaşlı Bireyler İçin Evde Düşmeyi Önleme Kontrol Listesi

Yaşlı istismarı Yaşlı Değerlendirme Aracı (EAI); Hwalek-Sengilack Yaşlı İstismar Tarama Testi; Katz 
Bağımsızlık İndeksi veya Lawton Günlük Yaşam Aktivite Ölçeği; Geriatrik Depresyon 
Skalası (GDS); Değiştirilmiş Bakım Verici Yük İndeksi (CSI)

* Yavuz, 2006:156; Reuben and Rose, 
2009:151; Kenis and Wildiers, 2011:30; Fa-
dıloğlu ve Şenuzun, 2012:75; Uymaz ve Nah-
civan, 2013:22; Iowa Geriatric Education 
Center, 2016; Özmete, 2016:51

Altmışbeş yaş ve üzerindeki yaşlı bireylerin 
sağlığının sürdürülmesi ve hastalıklardan ko-
runması için öneriler Tablo 4’te yer almakta-
dır.

Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme ve 
Hemşirelik 

Yaşlının kapsamlı şekilde değerlendirilebil-
mesi bir ekip hizmeti olup, etkin bir değer-
lendirmenin yaşlının yaşam kalitesi üzerinde 
olumlu katkıları olacağına inanılmaktadır. 
Yaşlı nüfusun hızla artış gösterdiği dünyada 
ve ülkemizde, yaşlının değerlendirilmesinde 

yaşlı ile ilgili özel eğitim alan profesyonel-
lere gereksinim aynı doğrultuda artmaktadır. 
Bu süreçte yaşlı ile ilgilenen tüm profesyo-
nellerin kendilerine düşen sorumlulukların 
farkına vararak, eylem planı oluşturmaları ve 
yaşlı bakım koordinasyonu zincirindeki hal-
kalardan biri olabilmeleri gerektiğine inanıl-
maktadır. Sağlık profesyonelleri olarak yaşlı-
nın değerlendirilmesinde hemşirelerin önem-
li rolleri bulunmaktadır. Yaşlı bireyin hemşi-
relik değerlendirmesi karmaşık ve zorlu bir 
süreçtir. Kapsamlı geriatrik değerlendirmede 
hemşirelere yönelik öneriler şunlardır (Tiftik 
vd., 2012:96; Özcan, 2014:68):

 Hemşireler yaşlı bireylerin gereksinim-
lerini değerlendirerek öncelikleri belirle-
meli; yaşlı bireyi değerlendirirken fizik-
sel, sosyal, duygusal, entelektüel ve ma-
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nevi boyutlara ilişkin tanılama yapmalı; 
tanılamadan elde ettiği verileri değerlen-
direrek, uygun girişimleri planlamalı, uy-
gulamalı ve bunların sonuçlarını değer-
lendirebilmelidir.

 Hemşirelerin yaşlı nüfusun sağlığını ge-
liştirmeye yönelik etkili müdahaleler ger-
çekleştirip, değerlendirmeleri önemlidir.

 İnançlar, tutumlar, değerler, yaşam tarzı, 
hastalık-sağlık durumu ve kültür uygun 
bakımı etkileyebilecek faktörler arasın-
dadır. Hemşireler yaşlı bireylerin eğitim 
seviyesini, dil engellerini, okuma düzey-
leri ve kültürel geçmişini belirlemeli, de-
ğerlendirmelerini bu bilgilere göre yap-
malıdır. 

 Yaşlılarla çalışan hemşirelere yaşlılık 
süreci, sistemsel, fizyolojik, psikolojik 
ve sosyal desteğin önemi gibi konularda 
eğitim verilmelidir.

 Gerontoloji hemşireliğinde uzmanlaşma 
desteklenmelidir. Gerontoloji hemşireli-
ğinde yaşlılık ve yaşlı sağlığı konuları-
nın mezuniyet öncesi eğitimde müfredat 
programında ve mezuniyet sonrası hiz-
met içi eğitimler, sertifika ve kurs prog-
ramlarında ağırlığının arttırılması gerek-
mektedir.

SONUÇ

Yaşlı bireylerin fonksiyonel, psikolojik, 
sosyal ve çevresel faktörler ile polifarmasi 
(çoklu ilaç kullanımı) ve multimorbidite ile 
ilişkili durumlarının bir sonucu olarak önem-
li klinik sorunlara sahip olması kaçınılmaz 
olabilmektedir. Kapsamlı geriatrik değerlen-
dirme çok boyutlu ve multidisipliner olması 
özelliğiyle sorunların listelenmesine, hedef 
odaklı yönetim planı yapılabilmesine ve 
gözden geçirilmesine olanak sağlamaktadır.  
Başarılı bir şekilde ele alındığında, yaşlı bi-
reyler için etkisiz, yararsız ve tehlikeli yanıta 
yol açabilecek uygulamaların engellenmesini 
sağlama yoluyla, etkili bir sağlık bakımı su-
numuna imkan sağlamaktadır. Yaşlının de-
ğerlendirilmesi için rehberler geliştirilmesi, 
yaşlıların düzenli olarak değerlendirilmeleri 
önerilmektedir. Hastanelerde geriatrik bakım 
üniteleri kurulmasının hasta bakım sonuçları-
nı geliştirebileceği söylenebilir. Multidisipli-
ner bir ekip tarafından kanıta dayalı rehberler 
kullanılarak yapılan izlemin ve bakımın yaş-
lılarda fonksiyonel yetersizliği azaltabileceği 
ve hastanede yatış süresini kısaltabileceği 
düşünülmektedir. Yaşlı bireylerin bakım ka-
litelerini arttırabilmek için geriatri poliklinik, 
klinik sayılarının arttırılması önerilmektedir.
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Tablo 4. Yaşlının Sağlığını Sürdürmesi ve Hastalıklardan Korunması İçin  
Öneriler*

Hedef değerlendirme Yöntem ve sıklık Hedef kitle

Hipertansiyon 
Ülkemizde önerilen

Amerika Birleşik 
Devletleri Koruyu-
cu Hizmetler Grubu 
(USPSTF) tarafından 
önerilen

2 yılda bir kan basıncı ölçümü

En az yılda bir kez kan basıncı 
ölçümü 

Her iki yılda bir kan basıncı ölçümü

Yılda bir kan basıncı ölçümü 

Kan basıncı optimal düzeyde olan-
larda (120-130/80-85 mmHg) Kan 
basıncı yüksek-normal (130-139/85-
89 mmHg) olanlarda

Normal kan basıncına (<120/80) 
sahip bireylerde 
120/80-139/89 arası kan basıncına 
sahip bireylerde 

Abdominal aortik 
anevrizması

Bir defaya mahsus USG ile tarama Hayatının bir döneminde sigara içmiş 
65-75 yaş arası erkekler

Alkol kullanma Alkol tarama testleri
Optimal sıklığı bilinmemektedir

Alkol kullanan tüm bireyler

Kardiyovasküler 
hastalıklarda aspirin 
koruyuculuğu

Miyokard enfarktüsünden korunmada 
aspirinin kullanılması önerilir
İskemik inmenin önlenmesi amaçlı 
aspirinin kullanılması önerilir

45-79 yaş grubu erkeklerde 

55-79 yaş grubu kadınlarda 

Meme kanseri
Ülkemizde önerilen

USPSTF tarafından 
önerilen

İki yılda bir mamografi ve hekim 
tarafından rutin klinik muayene ile 
tarama
Her iki yılda bir mamografi ile 
tarama

40-69 yaş arası bütün kadınlar

50-74 yaş arası kadınlarda

Kolorektal kanser
Ülkemizde önerilen

USPSTF tarafından 
önerilen

Yılda bir gaitada gizli kan testi ve her 
on yılda bir kolonoskopi ile tarama 
Gaitada gizli kan testi, sigmoidoskopi 
veya kolonoskopi ile tarama (hangi 
yöntemin kullanılacağını takip eden 
hekim değerlendirecek)

50-70 yaş grubundaki bütün bireyler

50-75 yaş arası bireylerde 
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Prostat kanseri Prostatın parmakla muayenesi (yılda 
bir), kanda prostat spesifik antijen 
(PSA) testi (yılda bir)

50 yaşından sonra tüm erkeklerde 

Serviks kanseri Pap smear

Tarama sonlanması önerilir, daha ileri 
yaşlarda smear taraması gereksizdir.

30-65 yaş grubunda, tek başına 
yapılıyorsa 3 yılda bir,  HPV testi ile 
birlikte yapılıyorsa 5 yılda bir tarama 
65 yaş

Beslenmeye bağlı 
sorunlar

Diyeti incelemek ve danışmanlık
Optimal frequencOptimal sıklığı 
bilinmemektedir

Hiperlipidemi, kardiyovasküler so-
runlar, diyet ile ilgili kronik faktörler 
gibi bilinen riski olan yetişkinler 
disease

Dislipidemi
Ülkemizde önerilen

USPSTF tarafından 
önerilen

Kolesterol ölçümü

5 yılda bir serum lipit profil taraması 
(açlık kan ölçümlerinde bakılan total 
kolesterol, trigliserid, LDL ve HDL 
düzeyleri)
Düzenli olarak serum lipit profili 
taraması
Düzenli olarak serum lipit profilita-
ranası
Düzenli kolesterol ölçümü 

Düzenli kolesterol ölçümü 

35 yaşından büyük bütün kişilerde 
(75 yaşına kadar devameden)

Erkeklerde

Kadınlarda kalp hastalığı yönünden 
artmış risk varsa 
65 yaş ve üstü kadınlarda kardiyovas-
küler hastalık yönünden artmış risk 
varsa
65 yaş sonrası erkeklerde risk varlığı-
na bakılmaksızın

Osteoporoz
Ülkemizde önerilen

USPSTF tarafından 
önerilen

Yılda bir kez biyokimyasal testlerin 
yapılması
En az bir kez DEXA ile tarama 

 (Test tekrarı için takip eden hekim 
değerlendirecek)

65 yaş üstü tüm kişilerde

65 yaş üstü kadınlar ile 70 yaş üstü 
erkeklerde
65 yaş ve üstü kadınlarda en az bir 
kez DEXA ile tarama

Obezite Beslenme durumunun saptanması 
için yılda bir BKİ ölçümü
Bel çevresi ölçümü ile değerlendirme 
ve takip 
3 aylık periyotlarla değerlendirme Takiplerinde kilo verdiği saptanan 

kişiler
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Diyabetes Mellitus
Ülkemizde önerilen

USPSTF tarafından 
önerilen

Üç yılda bir tarama 

Tarama

45 yaş üzeri herkes ve yüksek riskli 
grup için
Kan basıncı >135/80 olanlarda veya 
hipertansiyon ilacı kullananlarda

Çok yönlü geriatrik 
değerlendirme testleri

Mini mental durum değerlendirme 
testi, Yesavage geriatrik depres-
yon skalası, mini nütrisyonel test, 
“kalk ve yürü” testi, Lawton Brody 
enstrümental günlük yaşam aktivitesi 
skalası ile tarama ve mümkünse bu 
taramanın beş yılda bir tekrarlanması

65 yaş ve üzerindeki bireyler

Tarama testleri EKG
Glukom taraması
Görme testi (2 yılda bir)
İşitme testi (Yıllık)
Kan şekeri
Tiroid fonksiyon testi
Vitamin B12 düzeyi

Periyodik olarak önerilir

Tarama testleri Ağız-diş-akciğerler-ayaklar-deri
kalp-nodül taraması-omuz muayene-
si-testisler

Yıllık

Tarama testleri Araba kullanma
Beslenme
Ev güvenliği / düşme
Hematokrit ve kreatinin
Ruhsal muayene
Yaşam koşulları

Başlangıçta ve düzenli olarak

  
 

Tarama testleri 
 

Akciğer grafisi
Fonksiyonel durum
Mental durum

Gerektikçe

*American Geriatrics Society/British Geriatrics Society, 2010;

International Society of Geriatric Oncology 
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2012; Yurdakul, 2012:22; Türkiye Halk Sağ-
lığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı, 2013; 
Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği, 2013; 
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: It is important to emphasise that physical and mental illnesses 
affecting elderly often interact and result in a loss of funtional ability much more than any one 
problem in itself. The elderly are particularly vulnerable as they have less “reserve capacity”. 
Elderly persons have special needs and problems that often escape recognition and treatment 
until late in their course. When considering the elderly, it is important to be able to determine 
what findings constitute normal age-related changes compared with age-prevalent illness or an 
atypical and nonspecific presentation of disease. Because there are often several reasons for 
a given finding, one should not be too quick to conclude the reason for a specific topic; there 
may also be more than one causation for a particular presenting problem. Because many elderly 
have multiple interacting problems, a team of skilled professionals is often needed to ensure 
a comprehensive assessment to address current and future requirements (Gambert, 2009:1-4).
Although the geriatric assessment is a diagnostic process, the term is often used to include both 
assessment and management. Geriatric assessment is sometimes used to refer to evaluation by 
the individual clinician (usually a primary care clinician or a geriatrician) and at other times is 
used to refer to a more intensive multidisciplinary program, also known as comprehensive ge-
riatric assessment (Ward and Reuben, 2016:1-11). Comprehensive geriatric assessment (CGA) 
is a multidimensional, and an interdisciplinary diagnostic process to determine the medical, 
psychological, and functional capabilities of a frail elderly person in order to develop a co-
ordinated and integrated plan for treatment and long-term follow-up (Sekaran and Iwashyna, 
2014:65-81). Community-dwelling older patients with functional impairment, increased fall 
risk, cognitive decline, depression, or those at high risk for high health care utilization are app-
ropriate candidates for CGA. Follow-up support is needed to assure implementation of the fin-
dings of the CGA. The assessment team usually consists of a clinician, nurse, and social worker. 
Comprehensive geriatric assessmentis based on the premise that a systematic evaluation of frail 
elderly by a team of health professionals may identify a variety of treatable health problems and 
lead to better health outcomes(Ward and Reuben, 2016:1-11). Geriatric Assessment Tools are a 
standardized means of obtaining information as part of a comprehensive assessment visit. As-
sessment tools enable the practitioner to efficiently evaluate a person’s current level of function, 
cognition, and safety (Iowa Geriatric Education Center, 2016). The geriatric assessment differs 
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from a standard medical evaluation in three general ways: it focuses on elderly individuals with 
complex problems, it emphasizes functional status and quality of life, and it frequently takes 
advantage of an interdisciplinary team of providers. The geriatric assessment effectively add-
resses many areas of geriatric care that are crucial to the successful treatment and prevention of 
disease and disability in elderly (Tufts University, 2016).Assessing the health needs of elderly 
patients can reduce their hospitalization rate and enhance their quality of life and independence. 
Information you obtain from an accurate assessment serves as the foundation for age-approp-
riate nursing care (Cary and Lyder, 2011:1). A comprehensive geriatric assessment provides a 
systematic approach to the collection of patient data; allows a patient’s health status to be eva-
luated for existing and also potential problems; emphasizes functional capacity, and does not 
aim to cure all problems but rather identifies and suggests ways to maximize quality life years 
(Gambert, 2009:1-4). Aim: The primary goal is to help the patient regain lost function and ma-
intain as much independence as possible. The geriatric assessment aids in the diagnosis of me-
dical conditions; development of treatment and follow-up plans; coordination of management 
of care, and evaluation of long-term care needs and optimal placement. The article contains 
important information for nurses on the subject. Results: Comprehensive geriatric assessment 
is a multidimensional process designed to assess the functional ability, health, and socio-envi-
ronmental situation of elderly people. The goals of geriatric assessment are as follows: provide 
a longterm solution for “hard to manage” patients with multiple physician and/or emergency 
room visits and hospital admissions with poor follow-up;  focus on preventive medicine rather 
than acute medicine; focus on improving/maintaining functional ability and not necessarily a 
“cure”; aid in the diagnosis of health-related problems; develop plans for treatment and follow-
up care; establish plans for coordination of care; determine the need for and site of long-term 
care as appropriate; determine optimal use of healthcare resources; and prevent readmission to 
the hospital. Assessment can have benefits: Improved care and clinical outcomes; greater di-
agnostic accuracy, improved functional and mental status; reduced mortality; decreased use of 
nursing homes and acute care hospitals; greater satisfaction with care. Conclusion: When con-
sidering the elderly, it is important to consider what observations are a result of normal age-re-
lated changes compared with age-prevalent illness; diseases often present with nonspecific and/
or atypical findings as well. A comprehensive geriatric assessment cannot only help identify 
issues that need to be treated but also help to recognize potential problems that deserve early 
consideration and preventive strategies. Comprehensive geriatric assessment is most successful 
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when done by a geriatric interdisciplinary team (typically, a geriatrician, nurse, social worker, 
and pharmacist) Comprehensive geriatric assessment should be considered the evidence-based 
standard of carefor the elderly. 



DERGİ HAKKINDA

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2014 yılı itibariyle yayın hayatına 
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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.        

The Article No. 101 has been brought as the condition to Apply for the Exam of Associate 
Professorship in the Main Area of Health Sciences by T.R. Head of Interuniversity council. In 
this article, 1- (b) section of the international article part states that Original research articles 
(10 points) published in the journals indexed by international field indices (the journals in the 



indices apart from those specified in 1 a) are required. International Refereed Journal of Nur-
sing Research (UHD is included in the criteria for the journals indexed in its field and evaluated 
accordingly.



YAZARLARA BİLGİ

1.  Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, der-
leme, 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 yöneti-
mi onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir.

3.  Dergimiz e dergi ve basılı dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makale-
ler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak 
koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz dergi web sitesi 
üzerinden 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. Etik kurul 
veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) ilgili izinleri alarak dergi 
yönetimine bildirmek zorundadır. Ve etik kurul ve kurum izni olması gereken çalışmalara 
ilişkin bilgiler ilgili sorumlu yazar tarafından makale sisteme yüklenirken bu bilgiler siste-
me sorumlu üye yazar tarafından girilmelidir. Olası bir sorunda tek yönlü olarak yazar(lar) 
sorumlu tutulur. Dergimiz hiçbir konuda yükümlülük kabul etmez.

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir ne-
denle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. 
Ayrıca dergimize gönderilmiş ve işleme alınmış bir çalışmanın farklı bir dergide de paralel 
olarak yayın sürecine alınmış olduğu tespit edildiği anda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz 
tek taraf olarak hukuki haklarını saklı tutar. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması duru-
munda 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 değer-
lendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre üç aydır. Üç ay içerisinde dönüş alına-
mayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep 
oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden 
çekemez. Hakem sürecine alınan çalışmalar mutlaka intihal taramasından geçirilmiş olması 



ve bilimsel etik kurallara uygun olarak dergimize gönderilmiş ya da yüklenmiş olmalıdır. 
Dergimizde yayınlanan çalışmalar üzerinde bilimsel etik kurallarına uygun olmayan bir 
durum ile karşılaşıldığında ilgili yazar(lar) hakkında hukuki haklarımızı saklı tutarız.

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 editörler tarafından 
bilinir ve gizli tutulur.

11. Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına 
uymayan yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım ku-
rallarına uygun düzenlenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. Hakem 
tarafından istenen düzeltmeler sistemden ilgili sorumlu yazar tarafından üyelik bilgilerini 
kullanarak görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara sistem tarafından mail yolu ile 
bilgi verilmektedir. Her bir hakem, yayın için üç kez düzeltme isteme hakkına sahiptir. Her 
üç talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik ola-
rak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar editör tarafın-
dan değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı verilir. Bu durum sistemden 
ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir. Hakem onayından geçmiş olsa dahi baş 
editör kararı ile ilgili çalışma RED edilebilir. Bu konuda tüm haklar baş editöre aittir. Baş 
editör kararlarına hiçbir yazar(lar) bir yaptırım uygulayamaz her hangi bir talepte buluna-
maz.

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin kaynakça sonunda dipnot 
şeklinde bulundurulmalı ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve der-
gimiz bu yükümlülüğü kabul etmez.

13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak id-
diasında bulunamaz.

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye devredilmiş-
tir. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar 
her hakkı ile dergimize devredilmiş olur. Gerekli durumlarda yazar(lar) dan ıslak imzalı 
devir sözleşmesi talep edilebilir.



15. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar mu-
hatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme 
zorunluluğu yoktur.

16. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergi-
mizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz.

17. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 
süredir. 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 ile-
tişimden sorumlu yazara sistemden mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi 
tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. 
Bundan önce yapılacak düzeltmelerin sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş ma-
kalenin 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.



DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI 

•	 Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Makalelerin yazım kuralları ve ha-
zırlanma şekline ilişkin örnek makale Word formatı dergimizin web sitesinde bulunmakta-
dır. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

•	 Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karak-
terinde, ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 12 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 sayısına ekler, tablo, şekil, grafik ve buna benzer mater-
yaller dahil değildir.

•	 Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sü-
tun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk 
aralık bırakılarak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract) kaynaklardan sonra 12 
punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

•	 İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngiliz-
ce başlık altında yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve 
Abstract, 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 12 punto olarak hazırlanmalıdır. Özet, 
Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abs-
tract, Aim, Method, Results, Conclusion ve Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır. Özet-
lerin 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. Türkçe Anahtar kelimelerin “Türkiye Bi-
lim Terimleri”ne, İngilizce anahtar kelimelerin “Index Medicus Medikal Subject Heading 
(MeSH)” standartlarına (http://www.bilimterimleri.com) uygun olarak seçilmesi gerek-
mektedir.

•	 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 bil-
diri 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 ile-
tilmesi 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, Öneriler, Kaynaklar, Teşekkür 
(eğer var ise araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara bura-
da teşekkür edilebilir)   ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract) bölümlerin-
den oluşmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract), 750 kelime ve üzerinde 
olacak şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklen-
melidir. Başlık (Extended 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 (sadece bu bölümde kaynakça yer 
alabilir), Aim, Method, Findings, Results, 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, 12 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 olmalı-
dır. Tablo içi 1 satır aralığında ve 12 punto olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar ve kaynak 
gösterimi, tablonun altında 10 punto ve başına * işareti konularak belirtilmelidir. Örnek: 
*Saraçoğlu, 2004:416-21. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya 
da “a, b” kullanılarak 12 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.

•	 Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin, Kaynaklar ve Ge-
nişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa yapısı Baş-
lıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 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. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümü ile 
tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract) 750 kelime ve üzerinde 
olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kay-
nakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended 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, Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmekte-
dir. İngilizce hazırlanan çalışma ve dergi dilinin İngilizce olması durumunda genişletilmiş 



İngilizce özete gerek bulunmamaktadır. İngilizce genişletilmiş özetler sadece Türkçe hazır-
lanan çalışmalar için zorunluluktur.

•	 Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, Tartış-
ma, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract) verilerek yazılmalıdır. 
Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Giriş, Olgu Sunu-
mu, Tartışma, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı veril-
meden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet (Extended Abstract), 750 kelime ve üzerinde olacak şekilde Türkçe özet 
dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended Abs-
tract) 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, 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, yaza-
rın 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 verilmeli-
dir. Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açık-
laması 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: 23-
45)

•	 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”, İngi-
lizce 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).

•	 Metin içindeki internet kaynakları ve açıklama bilgileri mutlaka sayfanın altında numa-
ralandırılarak ve dipnot olarak verilmeli. Asla metin içinde kaynakça şeklinde internet ve 
özel açıklama bilgisi verilememeli. Kaynakça bölümünde internet kaynaları en sonda yer 
almalıdır.



 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 yapılma-
lıdır.

•	 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.,” şeklinde hazırlanmalıdır.

•	 İnternette yazarı belli olan kaynaklar kaynakçanın en sonunda yer almalıdır. İnternette ya-
zarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.

 * KİTAP KAYNAKLARDA

SEVİL, Ü., YANIKKEREM, E. (2006). Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet. İzmir, Türkiye: İzmir 
Güven Kitabevi, ss.36-66.

*KİTAP BÖLÜMÜ

TAŞKIN, L., YANIKKEREM, E. (2014). Aile Planlaması. İçinde Kadın Sağlığı Hemşireliği, 
12. Baskı, Ankara, Türkiye: Özyurt Matbaacılık, ss.527-545.
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GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1. The language of the journal is Turkish and English. Original researches, analyses, compi-
lations, case studies, projects and book launches are accepted (they must be in an article 
format).

2. If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different 
languages, it is accepted. The journal acts unilaterally.

3. The journal has a printed and electronic version. The articles are downloaded from the web-
site and the relevant manuscript can be used on condition that it is referred to our journal 
and “article”. The readers can have an access to all volumes of the journal for free on the 
website.

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 journal cannot be held ethically and biostatistically responsible for the papers; ho-
wever, the author himself/herself is unilaterally responsible for the articles. Our journal 
cannot be put under an obligation. Author(s) must get the relevant approvals and inform the 
journal management for the articles requiring ethics board or institutional approval. The in-
formation of the papers requiring ethics board and institutional approval should be entered 
into the system by the responsible member author while uploading the article. In case of a 
problem, author(s) are unilaterally held responsible. Our journal never accepts liability in 
any matters.
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usly and under consideration of another journal for publication simultaneously. Also, if it is 
determined that an article sent and processed in our journal has been in the publication pro-
cess at the same time, our journal unilaterally reserves its legal rights against the relevant 
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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 period of papers is three months 
according to the responses of referees. The papers that don’t yield any response regarding 
the evaluation within three months are directed to another referee. In this case, a time ex-
tension is in question and a demand cannot be raised. The author cannot claim any right 
or withdraw the article from the system. The manuscripts in the referee evaluation process 



must be analyzed in terms of plagiarism and they should be sent to us and uploaded to the 
system in line with the scientific ethical rules. In case it has been determined that the artic-
les published in our journal don’t comply with the scientific ethical rules, we reserve our 
legal rights against the relevant author(s).

9. None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the 
same rights and they’re equal. No privilege is granted.

10. The names of the referees-experts in their fields will not be revealed to the authors. Infor-
mation concerning the authors is known only by the system manager and the editor.  It is 
kept confidential.

11. The papers uploaded to the system are first evaluated by the editor. A correction demand 
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corrections demanded by the referee can be seen on the system by the relevant responsible 
author with the membership information and the correspondent author is informed via the 
system by e-mail. Every referee has the right to claim correction three times for a paper. 
If the correction isn’t still made after three demands, the paper is automatically “REJEC-
TED”. The papers corrected in accordance with the referee suggestions are “ACCEPTED” 
or “REJECTED” after being evaluated by the editor again. The correspondent author is 
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15. In the articles evaluated in our journal, the correspondent author is regarded as the addres-
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information to other authors.



16. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the refe-
rees or cannot demand anything from the referees.

17. The journal publishes 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. Following the evaluation process of the papers, the referee report can be seen on the system 
and sent to the correspondent author by e-mail. After completing the two-referee evaluation 
process, correction demand can be made via the system by e-mail. The corrections made 
before that cannot be allowed in the system. The edited paper should be uploaded again 
with the registered ID number. The authors should make the required corrections in 15 
days. If the corrections are not made within 15 days, the article is rejected by the system 
automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case.

 



 

WRITING RULES OF THE JOURNAL 

•	 The bibliography is arranged according to the Turkish alphabet order. The sample article 
for the writing rules and preparation of papers can be found on our website in Word format. 
All authors are required to take into account the writing format in the last volume of the 
journal.

•	 The main text of papers, abstract, tables and footnotes that will be sent to the journal must 
be written in MS Word Program, with Times New Roman in 12 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. Annex documents, tables, figures, charts and 
similar materials aren’t included in the number of pages.

•	 Page layout must include the titles, abstract and tables written in one column, the main 
text and the references should be given in two columns, justified and without indentation, 
spacing 12nk below the titles and paragraphs. Extended English 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 he-
ading, Abstract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish 
and English must be no longer than 150-200 words in 12 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 addition 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 website.

•	 It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific et-
hical principles 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, Findings, 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 750 words and more. Extended abs-
tract 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. Be-
low 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 tab-
les/figures must be above the table; sentence case must be used in 12 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 12 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.. Explanations about the 
abbreviations must be stated below the table and figure by using “*,**” or “a, b” in 12 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 completed. 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 750 
words and more. 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 indentati-
on, in 12 pt. and one column. Below the titles of Definition and Importance, Aim, Method, 
Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided within the 
Extended English Abstract.

•	 Case reports must include Turkish and English headings, Abstract, Introduction, Case Re-
port, Discussion, References and Extended English Abstract. Headings and Abstracts must 



be 12 pt. and in one column; Introduction, Case Report, Discussion, References must be 12 
pt. and 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 750 words and more. 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.  Be-
low the titles of Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and Conclusi-
on, 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 parent-
heses 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 author and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Kork-
maz, 2007: 23-45).

•	 If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number 
is 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 
publication, 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 separa-
ted with a semicolon: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36).

 



WRITING REFERENCES

•	 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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YAYIN İLKELERİ

1. Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve de-
ğerlendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. İlgili 
yazar(lar)ın dergimize yüklemiş olduğu makale farklı bir dergiden RED olmuş veya değer-
lendirilmesi amacıyla gönderilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ilgili yazar(lar) 
hakkında her türlü hukuki haklarımızı saklı tutarız.

2. Dergimizin yayın kabul ettiği disiplin ve alanlar dışındaki çalışmalar kabul edilmemekte-
dir. Bu bilgiler dergimizin “BİLİM DALLARI” başlığı altında yayın kabul ettiği alanlar 
belirtilmiştir. Bu alanların dışındaki hiçbir yayın dergimizde yayınlanamaz yayınlanması 
talep edilemez.

3. Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumlulu-
ğunu yüklenmemektedir. Yapılan ve yayımlanan çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili 
yazar(lar) a aittir.

4. Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edi-
lir. Ya da makalenin dergimize yükleyen ilgili üye bu sorumlulukları kabul eder ve etmek 
zorundadır.

5. Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 150 ile 200 kelime ara-
sında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Türkçe 
ve İngilizce çalışmalar içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmanın kısıt-
ları, bulguları ve sonucu yer almalıdır.

6. Hazırlanan çalışma tez, kitap v.b. organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına 
başvuru yapılarak kaynakça kısmının son sırasında “Yazar Notu” şeklinde bu çalışmanın 
nereden türetildiği belirtilmelidir. Ayrıca eğer bu çalışma yüksek lisans veya doktora tezin-
den türetilmiş ise mutlaka çalışmada danışmanın ismi ikinci sırada yer almak zorundadır. 
Tez danışmanı ilgili çalışmada isminin olmasın istemiyor ise bu durum belge ile dergi-
miz yönetimine bildirilmelidir. Belge mutlaka ıslak imzalı olmalıdır. Tez ya da farklı bir 
çalışmadan türetilen makalelerde dergimiz ve yönetimi asla yazar(lar) dan bu çalışmanın 
nereden türetildiğini sorgulamak gibi bir yükümlülüğe sahip değildir. Sorumluluk tamamen 
yazar(lar) a aittir. Bu koşulları yazar(lar) kabul etmiştir.

7. Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. Bu 
şablon dergimizin web sayfasında Word dosyası olarak tüm yazar(lar) a sunulmuştur. Ay-



rıca dergimizin her zaman son sayısı dikkate alınmalıdır. Dergimiz ve yönetimi kendi ta-
lepleri doğrultusunda bu kriterleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına her zaman sahiptir.

8. Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki alan hakeminin onayını almış olmalı-
dır. Hakemlerden birisi red birisi kabul vermiş ise dergi editörü bunun üçüncü bir hakeme 
yönlendirilmesini sağlar. Üçüncü hakemden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda editör 
kendi yetkisi doğrultusunda hareket eder. Dergimiz baş editör(ler) i tek taraflı olarak ilgili 
çalışma hakem onayından geçmiş bile olsa RED etme hakkına sahiptir. Bu durumda hiçbir 
yazar(lar) bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz. Her türlü yönetim, uygulama ve işleyiş 
dergimiz baş editörüne aittir. İngilizce hazırlanan çalışmalarda ilgili çalışma dergimizin 
İngilizce dil editörü tarafından değerlendirilir. Ayrıca her çalışma dergimizin teknik editörü 
tarafından dergimizin yazım kurallarına uygun olup olmadığı yönünde değerlendirilir. İngi-
lizce dil editörü çalışmanın dergimiz açısından uygun olmadığı yönünde bir karar verir ise 
bu kararın RED ya da düzeltilmesi konusundaki yetkili baş editördür. Dil editörü ve teknik 
editörün RED etme hakkı bulunmamaktadır. Önerilerini dergi baş editörüne iletir, talep ve 
öneriler doğrultusunda baş editör ilgili kararı tek taraflı olarak işletir. Dergimizde alan edi-
törleri ilgili sisteme yüklenen çalışmaları alan açısından dergimizde değerlendirilmesi ya 
da yayınlanması konusunda görüşlerini ilgili baş editöre iletir. Baş editör alan editörlerinin 
görüş ve önerileri doğrultusunda kendi yetkisi ile hareket eder.

9. Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir. 
Yazar(lar) dan makale ile ilgili sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede 
de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem editörü tarafından baş editöre 
bilgi verilerek makale reddedilir. Dergimiz web sitesine yüklenen çalışmalar öncelikli ola-
rak sistem editörü ya da teknik editör tarafından hakeme gönderilmeden önce incelenir. Bu 
inceleme yazım kuralları çerçevesinde yapılır. Sistem ya da teknik editör ilgili yazar(lar) a 
gerekli taleplerini iletir. Bu talepler yerine getirilmez ise sonuç baş editöre iletilir. İletilen 
bilgiye göre dergimizin baş editör(ler) i nihai kararı verir. Bu karar tek taraflı olarak olumlu 
ya da olumsuz yönde dergimiz baş editörüne aittir. Çıkan karar üzerinde hiçbir kurum ve 
kişi yaptırım hakkına sahip değildir.

10. İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 12 punto Times New Roman karakterli olmalıdır. 
Tüm yazar(lar) dergimizin web sayfasındaki örnek makale formatına göre hareket etmek ve 
çalışmalarını düzenlemek zorundadır.

11. Yazar ve yazarların kurum isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde Ti-
mes New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Örnek makale formatında bu durum 
belirtilmiştir.

12. Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.



13. Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarı-
nın soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenme-
lidir. Örnek; YILMAZ, A., GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Öne-
mi, …………………………… Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286 
şeklinde olmalıdır. Metin içi kaynak gösterimi (Yılmaz, 2017: 1-2) veya (Yılmaz, ve diğ., 
2017: 1-2) şeklinde olmalıdır. Metin içinde asla internet kaynakları kullanılamaz. Kullanı-
lan internet kaynakları numaralandırılarak sayfa altında gösterilmelidir. Bilimsel geçerliliği 
olmayan wikipedia gibi internet kaynaklarından yapılan alıntılar asla kullanılmamalıdır. Bu 
tip kaynak kullanımı tespit edildiğinde ilgili çalışma tek taraflı olarak RED edilir. Hiçbir 
yazar(lar) bu konuda dergimiz üzerinde yaptırım uygulayamaz ve talepte bulunamaz.

14. Çalışmalarda kullanılan internet kaynakları kaynakçada “İNTERNET KAYNAKLARI” 
başlığı altında verilmelidir. İnternet kaynaklarında mutlaka internet linki yer almalı ve eri-
şim tarihi “E.T. 01.01.2017) şeklinde link sonunda verilmelidir.

15. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergimizin web sitesindeki örnek makale formatına uy-
gun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde kaynak gösterimi de örnek formata göre düzen-
lenmelidir.

16. Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sis-
teme yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderi-
lerek hakem değerlendirmesi için onay istenir. Makalede birden fazla yazar ismi bulunuyor 
ise bu bilgiler hem yazar ismi sıralaması hem de yazar(lar) a ait olan kurum bilgileriyle 
birlikte makale sisteme yüklenirken sisteme girilmelidir. İlerleyen süreç içerisinde makale 
ile ilgili yazar ismi ve kurum bilgisine yönelik oluşabilecek sorunlarda dergimiz ve yöneti-
mi asla sorumluluk kabul etmez. Sisteme bu bilgiler tek taraflı olarak yazar(lar) tarafından 
girilmek zorundadır. Sisteme yüklenen Word dosyası üzerindeki yazar ve kurum bilgilerini 
dergimiz ve yönetimi sisteme girmekle yükümlü değildir. Dergimiz ve yönetimi sadece 
yazar(lar) tarafından sisteme yüklenen bilgileri dikkate alır.

17. Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazır-
lanan çalışmalar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu 
insiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar(lar) bu 
konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz ve yaptırım uygulayamaz. Türkçe hazırlanan çalış-
malarda kaynakça sonrasında 750 kelimeden az olmamak üzere genişletilmiş İngilizce özet 
olmak zorundadır. Bu geniş özet içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırma-
nın kısıtları, bulguları ve sonucu şeklinde hazırlanmalıdır. İngilizce hazırlanan çalışmalarda 
genişletişmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır.



18. Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine ka-
rar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma hakkında 
yapılan hakem değerlendirmesi sonrasında makalenin dergimize yüklenmesinde sorumlu-
luğu kabul eden makale yazarlarından üye bilgisi sistemde bulunan yazara yine dergimiz 
web sistemi üzerinden gerekli bilgiler gönderilir. Dergi sistemindeki mail bilgisi güncel 
ve doğru olmalıdır. Güncel ve doğru üyelik bilgisi olmayan çalışmalar konusunda oluşan 
gecikme ve diğer her türlü sorundan tek taraflı olarak üye yazar sorumludur. Dergimiz 
makalede ismi bulunan diğer yazarları muhatap kabul etmez. Sisteme makaleyi yükleyen 
üye yazar muhataptır ve sorumluluk ilgili üye yazara aittir. Makalede ismi bulunmayan bir 
başkası tarafından makalenin dergi sistemine üye olunarak yüklenen çalışmadan yine ilgili 
üye sorumludur. Oluşan ya da oluşabilecek sorunlardan dolayı dergimiz ve dergi yönetimi 
asla sorumlu değildir. İlgili makale ile alakalı olan her türlü yazışma ve bilgilendirme üye 
yazara yönelik gerçekleştirilir. Diğer yazar(lar) a dergimiz ve yönetimi bilgi vermek zorun-
da değildir.

19. Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör dışın-
da bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bulun-
ması gibi bir hakkı yoktur. Hakem ve yazar bilgileri sistem editörü, teknik editör, baş editör 
ve alan editörü dışında kimse tarafından paylaşılmaz.

20. Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 20 sayfadır. Bu sayfa miktarı yine çalışmanın 
konusuna göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili 
durum hakkında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü ve baş editör olumlu veya 
olumsuz değerlendirme yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da 
yazarlar bir hak iddiasında bulunamaz.

21. Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazar(lar) a, bireye ve kuruma basılı der-
gi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti 
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Hiçbir yazar(lar) dergimize yıllık üye olmak zorunda 
değildir. Dergimizde gönderilen makaleler günün koşulla ve şartlarına göre dergi giderleri 
doğrultusunda cüzi bir rakam yayınlanmaya uygun bulunan çalışmalar için makale başı-
na ilgili sorumlu yazardan talep edilir. İlgili sorumlu yazar tarafından ödenen bu miktar 
karşılığında ilgili yazara ya da ödemeyi yapan kişi ile kuruma dergi imtiyaz sahibi firma 
tarafından fatura gönderilir.

22. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde değer-
lendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha 



gönderilir. Bu oluşan aksaklık ve uzayan zaman süreci içerisinde yazar(lar) dergimiz ve 
yönetimi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Hakem süreci devam eden çalışmalar her 
ne koşul ve şart olursa olsun asla dergimizde geri çekilmesi söz konusu olamaz.

23. Dergimiz yılda üç sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yöneti-
min insiyatifine bağlıdır.

24. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Dergimiz sistemi 
üzerinde makale dergi web sitesine yüklenirken oluşturulan devir hakkı sözleşmesi butonu 
ilgili sorumlu yazar tarafından onaylanır. Bu işlem için hiçbir yazardan telif hakkı sözleş-
mesi imza etmesi istenmez. Gerekli durumlarda dergi yönetimi ıslak imzalı devir sözleş-
mesi talep etme hakkına sahipdir. Hakem sürecine alınmış çalışmalar yayından çekilemez. 
Çekilmek istenen çalışmalar için mutlaka geçerli bir neden ve sebep gösterilmesi gerekir. 
Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında hukuki işlemler tek taraflı olarak başlatılır. Sisteme 
yüklenen çalışma için yazar(lar) bu şartları peşinen kabul etmiştir. Hiçbir yazar(lar) ın İtiraz 
hakkı bulanmamaktadır.

25. Dergimize yüklenen çalışmalarda etik kurul ya da kurum izninin gerekli olduğu durum-
larda ilgili yazar(lar) bu çalışmaya ait olan etik kurul ya da kurum izin bilgilerini makale 
sisteme yüklenirken yüklemekle yükümlüdür. Olası bir olumsuzluk durumunda etik kurul 
veya kurum izni gerektiren çalışmalara ait olan bilgilerin dergimiz sistemine girilmemiş 
veya ilgili dergi yönetimine bu bilgiler verilmemiş ise tüm sorumluluk tek taraflı olarak 
ilgili yazar(lar) a aittir. Dergimiz hiçbir koşulda bu tip sorumluluğu kabul etmez etmesi 
istenemez. Dergimiz ve yönetimi bu bilgileri istemek ya da takip etmek zorunda değildir.

•YUKARIDA BELİRTİLEN 25 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. DER-
GİMİZ YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİL-
MESİ 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 TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. 
SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.



PUBLICATION PRINCIPLES

1. Papers which are submitted to the journal for publication are expected not to have been 
published somewhere else, not to be in the evaluation process of another publication organ. 
If it is determined that the manuscript uploaded by the relevant author(s) has been sent for 
evaluation or REJECTED by another journal, we reserve all kinds of legal rights about the 
relevant author(s).

2. Papers outside the accepted disciplines and fields in our journal are rejected. The accepted 
fields are stated under the “DISCIPLINES” title of our journal. None of the papers outside 
these fields can be published or requested to be published in this journal.

3. The content and scientific responsibility of the papers cannot be imposed on the journal 
under any circumstances. The whole responsibility belongs to relevant author(s).

4. In articles with more than one author, the correspondent author is the one who ranks first. 
Or the member uploading the paper to the journal accepts and has to accept the whole res-
ponsibility.

5. The abstract should be prepared both in Turkish and English and between 150 and 250 
words. The title should also be both in Turkish and English. The purpose of the paper, sco-
pe, method, limitations of research, findings and conclusion should be included in Turkish 
and English parts.

6. If the paper has been prepared from such organs as thesis, book etc., it should be stated at 
the end of references part with “Author’s Note” by referring to the first title. If the paper has 
been prepared from a master’s or doctoral thesis, the name of the advisor should be ranked 
in the second place. If the thesis advisor doesn’t want to see her/his name in the relevant 
paper, our journal should be informed about this situation with a document. It should be a 
document with wet signature. Our journal and management doesn’t have such a liability to 
question author(s) about the source of papers reproduced from thesis or another paper. The 
whole responsibility belongs to author(s). The author(s) already accept these conditions.

7. Sources used in the works must be prepared according to the appropriate template of the jo-
urnal. This template is presented to all author(s) as a Word file on our website. Besides, the 
last volume of our journal should always be taken into account. Our journal and manage-
ment unilaterally belongs the right to change these criteria in line with their own demands.

8. Every paper evaluated should get the approval of two referees. If one of the referees has 
rejected and the other one has approved, the editor sends the paper to the third referee. In 



line with the opinions and suggestions of the third referee, editor acts in accordance with 
her/his own authority. Chief Editor of the journal unilaterally reserves the right to REJECT 
even if the paper has been approved by referees. In this case, none of the author(s) can cla-
im a right or demand. All kinds of management, practice and procedure belong to the chief 
editor of the journal. The relevant paper prepared in English is evaluated by the English 
language editor. Also, every paper is evaluated in terms of the writing rules of our journal 
by the technical editor. If the English language editor decides that the paper is inappropriate 
for our journal, the authorized person who will REJECT or amend this decision is the chief 
editor. Language editor and technical editor don’t have the right to REJECT. They transmit 
their suggestions to the chief editor and the chief editor unilaterally applies the decision in 
line with the demands and suggestions. Field editors transmit their opinions regarding eva-
luation and publication of the papers uploaded to the system to the chief editor. The chief 
editor acts with her/his own authority in line with the opinions and suggestions of field 
editors. Major or minor corrections can be made after the evaluation of papers. Author(s) 
are requested for corrections THREE times. If the corrections aren’t made after three de-
mands, the article is rejected after the chief editor is informed by the system editor. The 
manuscripts uploaded to the website are first analyzed by system editor or technical editor 
before sending to the referee. This analysis is performed within the framework of spelling 
rules. System or technical editor informs author(s) about the necessary demands. If these 
demands aren’t satisfied, the chief editor is informed about the result. Chief Editor makes 
the final decision according to the information. This decision is unilaterally up to the chief 
editor either in a negative or positive way. None of the institutions and individuals has the 
right to impose sanction on the decision made.

9. English and Turkish abstracts should be written in Times New Roman with 12 pt. All 
author(s) are obliged to act and arrange their papers in accordance with the sample article 
format on our website.

10. The names of the institutions of author(s) should be written in 12 pt. and italic with Times 
New Roman. It is stated in the sample article format.

11. The paragraph spacing of the whole manuscript should be single spaced.

12. The references should be stated in a way that the reference is italic and the name and author’s 
surname rank at the first place just like in the sample article. For example; YILMAZ, A., 
GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Önemi, …………………………… 
Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286. The references should be in-
dicated within the text as (Yılmaz, 2017: 1-2) or (Yılmaz, ve diğ., 2017: 1-2). Internet 
resources are never used within the text. These sources are numbered and indicated at the 



bottom of the page. The citations made from such internet resources as Wikipedia should 
never be used. If such use of resources is determined, the manuscript is unilaterally RE-
JECTED. None of the author(s) can impose a sanction and raise a demand on our journal 
in this matter.

13. The internet resources should be indicated in the references part under the title of “INTER-
NET RESOURCES”. The link should be included in the resources and the Access date 
should be after the link like “E.T. 01.01.2017).

14. Typesetting and editing of the paper should be in accordance with the sample article format 
on the website and the references within the text must be prepared as per the sample article.

15. The current papers are uploaded to the system by the author being the member of the 
system step by step. The paper uploaded is sent to the relevant field editor by the system 
manager and asked for approval for referee evaluation. If there are more than one author 
name in the paper, this information should be inserted in the system together with the na-
mes and institutions of author(s) while uploading the paper to the system. Our journal and 
management never accepts responsibility regarding the problems that may arise about the 
names and institutions of authors related to the article. This information must be unilate-
rally inserted in the system by author(s). Our journal and management aren’t responsible to 
insert this information to the system. Our journal and management only take into account 
the information uploaded to the system by author(s).

16. The language of our journal is Turkish and English. However, the papers prepared in diffe-
rent situations and principles are accepted in other languages. In this case, the publication 
board unilaterally reserves the right to use initiative or reject. Relevant author(s) cannot be 
effective or impose sanction on our journal in this matter. An extended English abstract no 
fewer than 750 words is required after the references part of the paper prepared in Turkish. 
The purpose of the paper, scope, method, limitations of research, findings and conclusion 
must be included in this extended abstract. There is no need for extended English abstract 
for the papers in English.

17. The author cannot decide on which referee will evaluate the paper and won’t know the in-
formation of the referee making the evaluation. After the referee evaluation of the relevant 
paper, the correspondent author who accepts the responsibility in uploading the paper to the 
system is informed via the web system. The e-mail address in the journal system should be 
valid and correct. The member author is unilaterally responsible for any delay and problem 
that may arise about the authors whose membership information isn’t valid and correct in 
the system. Our journal doesn’t address comments to other authors. The member author 
who uploads the paper to the system is the addressee and the responsibility belongs to the 



relevant author. If the paper is uploaded to the system by someone else whose name isn’t 
in the paper, the relevant member becomes responsible for this situation. Our journal and 
management are never responsible for possible problems. All kinds of correspondences 
and information related to the article are directed to the member author. Our journal isn’t 
supposed to inform other author(s).

18. Information about the authors and the materials of communication are confidential and it is 
only known by system manager and the editor. Therefore, authors don’t have such a right 
to ask for referee evaluation or any other demand. Information on referees and authors are 
only shared with the system editor, technical editor, chief editor and the field editor.

19. The number of pages uploaded to the system is 20. This number can increase according to 
the subject of the paper. Annexes and tables can be excluded from this number. However, 
publication board, field editor and the chief editor unilaterally reserve their right to make a 
positive or negative evaluation. Author(s) cannot claim a right in this matter.

20. Our journal is an “e” 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. A reasonable amount of fee is 
requested from the author of the paper approved for publication considering the journal 
expenses and according to the conditions of that time. The relevant author or the person 
who makes the payment is sent a receipt about the payment by the beneficiary company.

21. 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. Author(s) cannot claim a right on our journal and management 
because of this delay. It is out of question for the papers being in the referee evaluation 
process to be withdrawn from the journal under any circumstances.

22. Our journal publishes three times a year. The journal and publication board has a right to 
publish special issues. This is up to the initiative of journal management.

23. Publication and copyright of published papers belong to our journal. Publication right of 
every paper uploaded to the system is automatically transferred to the journal. The respon-
sible author approves the transfer contract created at the same time with the button on the 
website while uploading the paper to the system. None of the authors are requested to sign 
the copyright agreement for this procedure. Journal management has the right to demand 
transfer agreement with wet signature if required. The papers being in the referee evalua-



tion process cannot be withdrawn from the publication. A valid reason should be indicated 
for the papers that are withdrawn. Otherwise, legal action is unilaterally taken against the 
relevant author(s). Author(s) approve these conditions in advance for the paper uploaded to 
the system. None of the author(s) have a right to object.

24. Relevant author(s) are supposed to insert the ethics board or institutional approval whi-
le uploading the paper to the system if necessary. The whole responsibility unilaterally 
belongs to author(s) in case of a possible problem if the information of papers for which 
ethics board or institutional approval is required isn’t inserted in the system or the journal 
management isn’t informed. Our journal is never asked to accept such a responsibility. Our 
journal and management doesn’t have to ask or monitor this information.

IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 24 ITEMS OF PUBLICATION PRINCIP-
LES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR OR AUTHORS WHO ARE INVOL-
VED IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO THESE PRIN-
CIPLES. 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 CONDITI-
ONS. 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 AUTOMA-
TICALLY AGREED ON THESE POINTS IN ADVANCE.



SIK SORULAN SORULAR

1 Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok indeks 
tarafından taranmaktadır.

2 Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul 
edilmektedir.

3 Derginiz ücretli bir dergi midir?
Dergimiz bazı masraflar karşılığında yayınlanmaya hak kazanmış makale başına belirli 
kısmı bir ücret almaktadır. Red olan makaleler için bir talep söz konusu değildir.

4 Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var 
mı?
Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.

5 Derginizin yayın aralığı nedir?
Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları sonunda 
sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel 
sayılar da çıkarılabilmektedir.

6 Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik 
panelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan 
bilgiler ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.

7 Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun 
bulunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun 
gördükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini 
başlatır. Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla üç ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş 
alınamayan çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz 
ise ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca 
bağlar.



8 Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem 
editörleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. 
Bu bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere 
erişim sağlayamaz.

9 Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?
Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir. Hakem onayını ve sürecini 
tamamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç 
bekletilmeksizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.

10 Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayımlayabilmekte midir?
Etik açıdan böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editörler kurulunun 
özel onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayımlanmak 
üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren 
durumlarda geçerlidir.

11 Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem 
bulunmakta mıdır?
Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları 
tarafından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi 
bir ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma 
işlemleri gerçekleşmektedir.

12 Bilim ve danışma kurulunuzun görevi nedir?
Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş editör 
ve alan editörlerini ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuzlukları 
ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üyeleri oluşan 
bu sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun verdiği 
kararlar hiçbir yorum ve değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmektedir. Verilen kararlar 
aynen uygulanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilmesi teklif edilemez.

13 Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini 
isteyebilir mi?
Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş 
editörün onayı ile gerçekleştirilir.



14 Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise 
ve o dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?
Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın 
kurulu bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip 
yayımlamak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak 
üzere yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul 
şartlarının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun 
olacaktır. Dergimiz bu gibi oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri 
Sinai Haklar Kanunu çerçevesinde dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü 
hakkını saklı tutar. Oluşan olumsuzluklarda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti 
Kanunları Çerçevesinde savunur.

15 Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırlanan 
çalışmalar da kabul edilmektedir.

16 Yazar kendisine ait çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair 
bilgi edinmek isteyebilir mi?
Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem 
bilgisi istenemez, istense bile verilmez. Yazar göndermiş olduğu yayınına yönelik hakem 
önerisinde bulunamaz. Buna ancak baş editör, editör yardımcıları, alan editörü ve sistem 
editörü karar verebilir. Bu kurulların içinde yer alan yetkililer dışında hakem tayini yapılması 
ve bilgisinin dışarıya verilmesi söz konusu değildir.

17 Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe 
hakkına sahip midir?
Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesinde 
yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın 
çalışmasının değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar 
ve nedenler belirtilmek koşulu ile üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından 
uygun görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve 
standart çalışma şekli devam eder.

18 Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir 
mi?
Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem 
editörlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.



19 Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize 
yüklenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. 
Yazardan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda 
alan editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu 
belgeyi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda 
çalışması yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.

20 Yazar yayınını istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?
Hakem süreci başlamış bir çalışmanın dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak 
bu durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluğu söz konusu olduğunda yazarın üst 
yazı ile durumu açıklayıcı olarak baş editöre bildirmesi durumunda işleme alınır. Yine bu 
durum dergi yönetimi tarafından tek yönlü olarak işletilir.

21 ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEYSEL, 
KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren 
çalışmalarda mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”, 
“Raporun Alındığı Kurum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın 
yükleme sayfasında belirtilen “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere 
bu bilgileri girmek zorundadır. Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü 
durumda resmi kurum onaylı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş 
editör istediği halde etik kurul raporunun gelmemesi durumunda yayın hakem onayından 
geçmiş ve yayına alınması tamamlanmış olsa bile sisteme dahil edilmez basım aşamasına 
sokulmaz. Yayın baş editör ve editörler kararı ile red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak 
iddiasında bulunamaz. Etik kurul raporu gerektirmeyen çalışmalarda ve etik kurul raporu 
alınmamış çalışmalarda bu bilgiye gerek yoktur. Fakat etik kurul gerektiren ve etik kurul 
raporu alınmış çalışmalarda bu bilgiler yazar(lar) tarafından sisteme girilmek zorundadır. 
Bu durum yazar(lar) a ait bir yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda hiçbir yükümlülük ve 
sorumluluğu kabul etmez. Hukuki bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir. Aksi bir 
durumda dergimiz hiçbir hukuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz. 
Dergi yönetimi ve hakemler bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk 
durumunda dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını saklı tutar.
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