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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 ondördüncü sayısını siz okurlarına 
sunmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Dergimizin bu sayısında; “Sağlık Personeline Karşı İşlenen 
Suçlarla İlgili Hukuki Yardım Hakkında Personelin Görüşleri”, “Kontrol Listesi Kullanan Yoğun Ba-
kım Hemşirelerinin Nöbet Devir Teslim Etkinliğinin Değerlendirilmesi”, “Hemşirelik Öğrencilerinin 
Eğitim Sistemi ile İlgili Görüşleri: Üç Farklı Eğitim Modeli”, “İntörn Hemşirelerin Problem Çözme 
Algıları ve Ahlaki Duyarlılıklarının İncelenmesi”, “Dahili Birimlerde Yatan Hastaların Hemşirelik Ba-
kımı Memnuniyet Düzeylerinin ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi, “Hemşirelik Bakış Açısıyla: Klinik 
Karar Vermede Güncel Yaklaşımlar”, “Dünya’da ve Türkiye’de Anne Sütü Bankacılığı ve Hemşirelik”, 
“Diyabetik Ayağın Önlenmesinde Hemşirenin Rolü”, “Okul Yaşamındaki Bir Problem: Okul Fobisi” ve 
“Akut Masif Pulmoner Emboli Tanılı Hastada Trombolitik Tedavi Sonrası Fonksiyonel Sağlık Örüntüle-
ri Modeline Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu” isimli 5’i araştırma, 4’ü derleme makale  ve 1 olgu 
sunumu olmak üzere toplam on adet makaleye yer verdik. Bu makalelerin hemşirelik alanında hizmet 
veren hemşirelere ve akademisyenlere yararlı olacağını düşünmekteyiz. Bu güne kadar değerli zamanla-
rını vererek makale değerlendirmelerini titizlikle yapan hakemlerimize teşekkür ediyoruz. Aramıza yeni 
katılan bilim insanlarına ve yayınlarıyla bizleri destekleyen yazarlarımıza okuyucu ve takipçilerimize, 
dergide emeği geçen herkese yürekten sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunar bir sonraki sayımızda görüş-
mek üzere esenlik ve mutluluklar dileriz.

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

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

Prof. Dr. Ümran SEVİL
Baş Editör

Doç. Dr. Şenay ÜNSAL ATAN 
Sayı Editörü
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malar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar 
kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek 
her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer 
şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde 
dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve 
mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması 
aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
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pilation studies and 1 case study namely “The Opinions of the Staff about the Legal Aid Related to 
the Crimes Committed against Health Personnel”, “Evaluation of the Effectiveness of Shift Changing 
Activity of Intensive Care Nurses Using a Checklist”, “Opinions of Nursing Students on the Education 
System: Three Different Education Models”, “Investigation of Problem Solving Perceptions and Ethi-
cal Susceptibility of Intern Nurses”, “Determination of Nursing Care Satisfaction Levels and Related 
Factors of Patients Staying in Internal Units”, “From a Nursing Perspective: Current Approaches in 
Clinical Decision Making”, “Breast Milk Banking and Nursing in Turkey and in the World”, “The Role 
of Nurse in Preventing Diabetic Foot”, “A Problem in School Life: School Phobia” and “Nursing Care 
According to Functional Health Patterns Model Following Thrombolytic Treatment in a Patient Diag-
nosed with Acute Massive Pulmonary Embolism: A Case Report”. We think that these articles will be 
useful for nurses and academicians in the field of nursing. We would like to thank to our referees who 
have meticulously evaluated the articles by giving their valuable time. We pay our deepest respect and 
gratitude to the newcomer scientists, to authors who have supported us with their papers, to followers 
and everyone who have exerted great effort in the journal. Wish you welfare and joy until seeing you in 
our next volume. Regards. 

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

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published 
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of 
m14-13- unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and 
publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which 
contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political, 
legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. in case of 
a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible 
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t 
accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition. 
in this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current 
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers 
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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İNTÖRN HEMŞİRELERİN PROBLEM ÇÖZME ALGILARI VE AHLAKİ 
DUYARLILIKLARININ İNCELENMESİ (1)

INVESTIGATION ON PROBLEM-SOLVING PERCEPTIONS AND 
MORAL SENSITIVITY OF INTERN NURSES

Nurhan ÇİNGÖL1, Mehmet KARAKAŞ2, Seher ZENGİN3, Ebru ÇELEBİ4

1-2-3-4 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü,  
Bolu / Türkiye

ORCID ID: 0000-0003-1398-79431,0000-0002-0150-69302,0000-0003-2638-68483,  
0000-0003-2874-73954

Öz: Amaç: Bu çalışma intörn hemşirelerin problem çözme 
algıları ve ahlaki duyarlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemek 
amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırmanın evrenini 2016-2017 
eğitim-öğretim yılı bahar döneminde hemşirelik bölümü in-
törnlük uygulamasına devam eden 180 öğrenci, örneklemini 
ise araştırmaya katılmayı kabul eden 131 öğrenci oluşturdu. 
Tanımlayıcı-ilişkisel nitelikteki araştırmanın verileri, araştır-
macılar tarafından hazırlanan öğrenci bilgi formu, Problem 
Çözme Envanteri (PÇE) ve Ahlaki Duyarlılık Anketi (ADA) 

ile toplandı. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş 
ortalaması 22.20±1.18 olup %77.9’u kadındır. Öğrencilerin 
PÇE toplam puan ortalamasının 96.39±15.52 ve ADA toplam 
puan ortalamasının 89.21±20.78 olduğu saptandı. Hemşirelik 
mesleğini isteyerek seçen öğrencilerin (%77.1) PÇE’nin alt 
boyutlarından bütüncül yaklaşım ve oryantasyon puan ortala-
malarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu (p<0.05) belirlendi. 
PÇE toplam puan ortalaması ile ADA’nın alt boyutlarından 
otonomi, bütüncül yaklaşım, çatışma ve oryantasyon arasın-
da, ayrıca ADA’nın toplam puan ortalaması ile PÇE’nin prob-
lem çözmede kendine güven alt boyutu arasında anlamlı ilişki 
olduğu bulundu (p<0.05). Sonuç: Araştırmaya katılan öğren-
cilerin ahlaki duyarlılıkları ile problem çözme becerilerini 
algılamalarının orta düzeyde olduğu ve öğrencilerin problem 
çözme algıları ile ahlaki duyarlılıkları arasında anlamlı ilişki 
olduğu belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: İntörn Hemşire, Ahlaki Duyarlılık, Prob-
lem Çözme Algısı

Abstract: Aim: This study was conducted to examine the rela-
tionship between problem solving perceptions and moral sen-
sitivity of intern nurses. Method: 180 intern students of the 
nursing department in spring semester of 2016-2017 academic 
years have formed the population, whereas 131 students have 
formed the sample. The data of the descriptive-correlational 
study, student information form, have been collected by Prob-
lem Solving Inventory (PSI) and Moral Awareness Question-
naire (MAQ). Results: The average age is 22.20±1.18 and 
77.9% of participants are female. It has been confimed that 
the students’ average scores of PSI total score was 96.39 ± 
15.52 and MAQ total score was 89.21 ± 20.78. Moreover, the 
students (77.1%) who voluntarily selected nursing profession 
have a significantly higher means of holistic approach of PSI’s 
sub dimensions and orientation scores. It has also been found 
that there is a significant relationship between the total score 
average of the PSI and autonomy, holistic approach, conflict 
and orientation from sub dimensions of MAQ, as well as the 
total score average of MAQ and the self-confidence subsca-
le in problem-solving of PSI (p <0.05). Conclusion: It has 
been determined that moral sensitivity of the participants and 
perceptions of their problem-solving capabilities were at mo-
derate level and there was a significant relationship between 
problem-solving perceptions of the students and their moral 
sensitivity. 

Key Words: Intern Nurse, Moral Sensitivity, Problem Solving 
Perception
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GİRİŞ

Problem genellikle hoşa gitmeyen, istenil-
meyen, rahatsızlık veren ve çözülmesi gere-
ken durumu ifade eder (Abaan ve Duygulu, 
2016:139-140). İnsanlar, arzu ettikleri bir du-
rum ve onun var olan hali arasında bir boş-
luk hissettiğinde problem çözmeye yönelirler. 
Durumun nasıl algılandığı, problemin tes-
pitinde ve çözümünde önemli bir etkiye sa-
hiptir. Dolayısıyla, problemi çözmeden önce 
algıların netleştirilmesi gerekir (Sullivan and 
Decker, 2001:152). Problem çözme, belirli 
bir durumla başa çıkabilmek için etkili faali-
yetleri oluşturmayı, herhangi birini seçmeyi 
ve uygulamayı içeren bilişsel ve davranışsal 
bir süreçtir (Sullivan and Decker, 2001:152; 
Berman et al., 2016:175). Problem çözmenin 
merkezinde sorgulama yer alır. Sorgulama, 
esas konuları tanımlar, mantığı inceler, prob-
lemi tanımlamada belirsizlikleri açıklar, de-
ğer çatışmalarını araştırır ve varsayımları de-
ğerlendirir (Sullivan and Decker, 2001:152).  

Problem çözme enerji, zaman ve çaba gerek-
tirir ve çözülen her problem yeni gelişmelere 
veya durumlara yol açar (Yıldırım ve Özkah-
raman, 2011:155-156; Taşçı, 2005:74). İnsan-
lar hayatlarının her aşamasında çeşitli prob-
lemlerle karşılaşmakta ve bunları çözmek için 
çaba sarf etmektedirler (Eyüboğlu, 2012:11-
16). Sağlık hizmetini çok boyutlu ve karmaşık 
ortamlarda sunan hemşireler, karşılaştıkları 

problemleri çözmek için etkili karar verme ve 
eleştirel düşünme becerilerini kullanmalıdır-
lar (Sönmez, 2014:259). Problem çözme bi-
reylerin değerleri, inançları, alışkanlıkları ve 
tutumları ile ilgili olmasından dolayı verim-
liliği ve performansı doğrudan etkilemekte-
dir (Yıldırım ve Özkahraman, 2011:155-156; 
Taşçı, 2005:74). Problem çözmede etkisiz 
veya yetersiz olan hemşirelerin, hem hizmet 
verdikleri kurumlarda kalite ve verimlilikte 
hem de meslekte profesyonellik, otonomi ve 
güç sahibi olmada olumsuz sonuçlara neden 
olabildiği çeşitli çalışmalarda da belirtilmek-
tedir (Eyüboğlu, 2012:11-16; Abaan ve Altın-
toprak, 2005:73). Hemşirelik mesleğinin bü-
tün uygulamalarında bilimsel problem çözme 
yer almalıdır (Sönmez, 2014:260-261; Abaan 
ve Duygulu, 2016:139-140). Bilimsel prob-
lem çözme süreci, sorunun doğasını açıklığa 
kavuşturmak ve çeşitli çözümler bulmak için 
bilgi aramayı gerektirir. Bulunan çözümler 
dikkatle değerlendirilir, en iyi olanı seçilir ve 
uygulamaya konulur. Uygulamada sorunlarla 
karşılaşılırsa, işlemin bir kısmı veya tamamı 
tekrarlanır. Hemşirelik süreci, bilimsel prob-
lem çözme yönteminin iyi bir örneğidir. (Sul-
livan and Decker, 2001:152; Berman et al., 
2016:170).

Hemşirelik süreci hemşirelik bakımının ha-
yata geçirilmesinde kullanılan sistematik bir 
yaklaşımdır. Sağlıklı ya da hasta bireyin ve 
ailenin bakım gereksinimlerinin/ sorunlarının 
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belirlenmesi, belirlenen sorunların tanımlan-
ması ve gruplandırılması, sorunların nasıl çö-
zümleneceğine karar verilmesi, kararların uy-
gulamaya konulması ve uygulama neticesin-
de beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadı-
ğının değerlendirilmesini içerir (Birol, 2011; 
94). Süreç boyunca çözümlere ve sonuçlara 
yönelik kararlar alınması gerekmektedir. 

Gereksinimlerin giderilmesi ve sorunların 
çözümlenmesindeki temel amaç toplumun 
sağlığını korumak, geliştirmek, yaşam kali-
tesini arttırmak ve bireylere yardım etmektir. 
Bu süreçte hemşireler problem çözme beceri-
lerini ahlaki duyarlılıkla etik ilke ve kurallar 
doğrultusunda uygun hemşirelik uygulamala-
rını kullanarak yapmalıdırlar (Birol, 2011;94; 
Karadağlı, 2016: 97-99). 

Ahlak, insanlara “yapılması- kaçınılmasıˮ ge-
rekenler konusunda her durumda geçerli ola-
bilecek bir takım ilkeler ve kurallar önermek-
tedir (Terakye ve Ocakçı, 2013:3). Sağlık hiz-
metlerinde sergilenen ahlaki duyarlılık, ahla-
ki bir çatışmayı tanıma, hastanın savunmasız 
durumuna bağlamsal ve sezgisel bir anlayış 
gösterme ve kişi adına yapılan uygulamala-
rın ahlaki sonuçlarını gözlemleme becerisi-
dir (Lutzen et al., 2000:522-523).  Ahlak ve 
etik kavramları birbirleri ile çok yakın ilişkili 
terimlerdir. Etik genel olarak kişinin davra-
nışlarına temel olan, ahlaki ilkelerin tümünü 
içeren bir disiplindir (Karadağlı, 2016:97-

99).  Etik, hizmet sunan kişilerin amaçlarını 
gerçekleştirmek için her türlü yöntem ve ara-
cı kullanmalarına izin vermeyen, hizmet su-
narken uymak zorunda oldukları etik ilkeler, 
davranış kuralları ve uygulama standartları 
ile ilgilenir (Altun, 2012:120-121). Evrensel 
etik, hemşirelerin kişilere saygılı olmalarını, 
bilgilendirmelerini ve rızalarını korumalarını, 
zarar vermemelerini, yaşam kalitelerini koru-
malarını, zararı önlemelerini ve zararlı du-
rumları ortadan kaldırmalarını, hastaları için 
riskleri en aza indirerek doğru ve iyi olanı 
yapmalarını söyler. Bunlar hemşirelik bakı-
mında etik analize ve karar vermeye rehberlik 
eden yükümlülük normlarıdır. Hemşirelik eti-
ği, hemşirelerin birey, aile ve toplumun sağ-
lığına katkıda bulunmak adına yüksek ideal-
ler ve güçlü istekler belirlemiştir. Bu nedenle 
hemşirelerin etik yükümlülükleri ve değerleri 
güçlü olmalıdır (Altun, 2012:120-121). 

Literatür incelendiğinde problem çözme ve 
ahlaki duyarlılıkla ilgili olarak Şahiner ve 
ark.’nın (2013:678) hemşirelik öğrencileri ile 
yaptıkları çalışmada, olumlu kişilik özelliği-
ne sahip olmanın ve karşılaşılan problemleri 
sistematik bir yaklaşımla değerlendirmenin, 
problem çözmede etkili olduğu saptanmıştır. 
Abaan ve Altıntoprak (2005:75) hemşirelik 
eğitiminde problemi fark etme ve çözümle-
me isteği geliştirilmesinin mezunların ortaya 
koyacağı davranışları etkileyeceğini belirt-
miştir. Rahnama ark.’nın (2017: 5-6) hemşi-
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relerle yaptığı çalışmada ahlaki duyarlılık ve 
benlik saygısı arasında anlamlı, pozitif yön-
lü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Sorunların 
çözümüne ilişkin karar verilmesi gereken du-
rumlarda kişisel beceriler, değerler ve inanç-
lar farklı olsa bile doğru ve iyi olanı seçmek 
için ahlaki duyarlılığa sahip olunması ve etik 
normlara bağlı kalınması önemlidir. Hemşi-
reliğin özü olan bakımın gerçekleştirilmesin-
de anahtar niteliğindeki problem çözme süre-
cini ahlaki duyarlılıkla yapabilmek,  profes-
yonel hemşirelik bakımı için oldukça önemli 
bir konudur. Bu bağlamda çalışmamız intörn 
hemşirelerin problem çözme becerilerine iliş-
kin algıları ve ahlaki duyarlılıkları arasındaki 
ilişkiyi ve bunları etkileyen faktörleri incele-
mek amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM

Tanımlayıcı-ilişkisel nitelikteki bu çalışma, 
bir sağlık yüksekokulunun hemşirelik bölü-
münde Mart-Haziran 2017 tarihleri arasında 
yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 2016-
2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 
hemşirelik bölümü intörnlük uygulamasına 
devam eden 180 öğrenci oluşturmuştur. Ör-
neklem seçimine gidilmemiş olup, çalışmaya 
katılmayı kabul eden ve veri toplama form-
larını eksiksiz dolduran 131 öğrenci örnek-
lemi oluşturmuştur. Araştırmada veri topla-
ma süreci, gerekli etik kurul izni ve kurum 
onayı alındıktan sonra başlatılmıştır. Veriler  

“Öğrenci Bilgi Formu”, “Problem Çözme 
Envanteri” ve “Ahlaki Duyarlılık Anketi” ile 
toplanmıştır.

Öğrenci Bilgi Formu: Araştırmacılar tara-
fından oluşturulan bu form, yaş, cinsiyet gibi 
sosyo-demografik özellikleri ve “lisans eğiti-
mi süresince etik dersi alma, hemşirelik etik 
kodlarını bilme ve staj süresince herhangi bir 
etik ikilemle karşılaşma” gibi etik kavramı-
na yönelik soruları içeren toplam 14 sorudan 
oluşmaktadır.

Problem Çözme Envanteri (PÇE): Hepp-
ner ve Petersen (1982:66-75) tarafından ge-
liştirilen, Savaşır ve Şahin (1997:    86-92) 
tarafından Türkçeye uyarlanmış olan PÇE 
ergen ve yetişkinlerin problem çözme bece-
risi konusunda kendi algılayışını ölçen 35 
maddeden oluşan, 1-6 arası puanlanan likert 
tipi bir öz değerlendirme anketidir. Ölçeğin 
orjinalinin Cronbach Alpha değeri .90, alt 
ölçekler için elde edilen katsayılar ise, .72 
ile.85 arasındadır. Savaşır ve Şahin’in ölçe-
ği Türkçeye uyarlama çalışmasında ölçeğin 
Cronbach Alpha değeri .88 olarak bulunmuş-
tur. Bizim çalışmamızda ise Cronbach Alpha 
değeri .82 olarak tespit edilmiştir. Her madde 
için kişilere kendilerinin hangi sıklıkla ölçek 
maddelerindeki gibi davrandıkları sorulmak-
tadır. Seçenekler: “Her zaman böyle davranı-
rım”, “Çoğunlukla böyle davranırım”, “Sık 
sık böyle davranırım”, “Arada sırada böyle 
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davranırım”, “Ender olarak böyle davranı-
rım” ve “Hiçbir zaman böyle davranmam” 
şeklindedir. Verilen yanıtlara 1 ile 6 arasında 
değişen puanlar verilir. Puanlama sırasında 
9, 22 ve 29.maddeler puanlama dışı tutulur. 
1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 30 
ve 34.maddeler ters olarak puanlanan mad-
delerdir. Ölçek üç alt boyuttan oluşmaktadır. 
Bunlar; kişinin problem çözme konusunda 
kendine olan güvenini ifade eden “problem 
çözme yeteneğine güven” (5, 10, 11, 12, 19, 
23, 24, 27, 33, 34, 35. maddeler), problem-
lerle başa çıkma çabasını ifade eden “yaklaş-
ma-kaçınma”  (1, 2, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 28, 30, 31. maddeler) ve sorun-
lu durumlarda bireysel hakimiyetini koruma 
hissini ifade eden “kişisel kontrol” (13, 14, 
25, 26, 27, 32.maddeler) boyutlarıdır. Ölçek-
ten alınabilecek toplam puan 32-192 arasın-
da değişmektedir. Değerlendirmede ölçekten 
alınan puan yükseldikçe, bireyin problem 
çözme becerisine yönelik algısının düşük ol-
duğu şeklinde yorumlanır (Taylan 1990:39; ; 
Abaan ve Altıntoprak 2005: 66-67)

Ahlaki Duyarlılık Anketi: Bu anket, hem-
şirelerin etik duyarlılıklarını ölçmek ama-
cıyla Lützen (2000:520-530) tarafından ge-
liştirilmiş, ülkemizde geçerlik ve güvenirlik 
çalışması 2005 yılında Tosun tarafından ya-
pılmıştır. Anket toplam 30 maddeden ve altı 
alt boyuttan oluşmaktadır. Anketin otonomi 
(10,12,15,16,21,24 ve 27. maddeler), yarar 

sağlama (2,5,8 ve 25. maddeler), bütüncül 
yaklaşım (1,6,18,29 ve 30. maddeler), çatış-
ma (9,11 ve 14. maddeler), uygulama (4,17,20 
ve 28. maddeler) ve oryantasyon (7,13,19 ve 
22. maddeler) olmak üzere altı alt boyutu 
vardır. Likert tipte 1 ile 7 arasında puanla-
manın yapıldığı ankette; “1 puan” tamamen 
katılma yönünde yüksek duyarlılığı, “7 puan” 
hiç katılmama yönünde düşük duyarlılığı ifa-
de etmektedir. Anketten alınabilecek toplam 
puan 30-210 arasında değişmektedir. Puanın 
yüksek olması etik açıdan düşük duyarlılık, 
puanın düşük olması ise etik açıdan yüksek 
duyarlılık şeklinde değerlendirilmektedir. 
Ölçeğin Türkçe geçerlik güvenirlik çalışma-
sında Cronbach Alpha değeri .84 olarak bil-
dirilmiştir. Bu çalışmada ise Cronbach Alpha 
değeri .85 olarak saptanmıştır.

Verilerin Değerlendirilmesi: Verilerin ana-
lizleri SPSS (IBM SPSS Statistics 20) adlı 
paket program kullanılarak yapılmıştır. Bul-
guların yorumlanmasında frekans tablola-
rı ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. 
Normal dağılıma sahip olan iki bağımsız 
grubun karşılaştırılmasında “Independent 
Sample-t” test (t-tablo değeri); üç veya daha 
fazla bağımsız grubun karşılaştırılmasında 
“ANOVA” test (F-tablo değeri) istatistikleri 
kullanılmış ve ortalama ± standart sapma ile 
gösterilmiştir. Normal dağılıma sahip olma-
yan iki bağımsız grubun karşılaştırılmasında 
“Mann-Whitney U” test (Z-tablo değeri); üç 
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veya daha fazla bağımsız grubunda karşılaştı-
rılmasında “Kruskal-Wallis H” test (χ2-tablo 
değeri) istatistikleri kullanılmış ve median 
(min.-max.) ile gösterilmiştir. 

BULGULAR

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortala-
masının 22.20±1.18,  %77.9’unun kadın ve 
%45’inin Anadolu lisesi mezunu olduğu be-
lirlenmiştir. Öğrencilerin %77.1’inin hemşi-
relik mesleğini isteyerek ve %66.3’ünün ko-

lay iş bulabilme imkanından dolayı bu mesle-
ği seçtiği tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin 
%95.4’ü lisans eğitiminde etik dersi aldığını 
ve %64.9’u hemşirelik etik kodlarını bildiği-
ni belirtmişlerdir. Öğrencilerden %55.7’sinin 
staj süresince etik ikilemle karşılaştığı, bu 
öğrencilerin %35.6’sının staj süresince etik 
ikilemlerin çözüme ulaştığını düşündükleri 
ve %80.8’inin de bu çözümleri etik bulduğu 
saptanmıştır (Tablo 1).

Tablo 1. Öğrencilere Ait Özelliklerin Dağılımı

Değişken (n=131) n %

Yaş [ ]
20-22 Yaş
23 Yaş ve Üzeri

90
41

68.7
31.3

Cinsiyet
Kadın
Erkek

102
29

77.9
22.1

Medeni Durum
Bekar
Evli

128
3

97.7
2.3

Mezun Olunan Lise
Sağlık Meslek Lisesi
Anadolu Lisesi
Düz Lise
Fen Lisesi

25
59
37
10

19.2
45.0
28.2
7.6

İntörnlük Yapılan Hemşirelik Alanı
Psikiyatri Hemşireliği
Cerrahi Hemşireliği
Dahiliye Hemşireliği
Kadın Doğum Hemşireliği
Çocuk Sağlığı Hemşireliği
Halk Sağlığı Hemşireliği

26
26
28
16
14
21

19.8
19.8
21.4
12.3
10.7
16.0
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Hemşirelik Mesleğini Seçme Şekli
İsteyerek
İstemeyerek

101
30

77.1
22.9

Hemşireliği İsteyerek Seçme Nedeni (n=101)
Kolay İş Bulabilme
İş Ücretlerinin İyi Olması
Hemşirelik Mesleğini Sevme
Diğer 

67
6
23
5

66.3
5.9
22.8
5

Lisans Eğitiminde Etik Dersi Alma
Evet
Hayır

125
6

95.4
4.6

Etik ile İlgili Kongre, Panel vb. Katılma
Evet
Hayır

17
114

13.0
87.0

Hemşirelik Etik Kodlarını Bilme
Evet
Hayır

85
46

64.9
35.1

Müfredatta Etik Eğitim Yeterliliği
Evet
Hayır
Kararsızım

54
37
40

41.3
28.2
30.5

Staj Süresince Etik İkilemle Karşılaşma
Evet
Hayır

73
58

55.7
44.3

Staj Süresince Etik İkilem Çözümü (n=73)
Evet
Hayır

26
47

35.6
64.4

Staj Süresince Etik İkilemin Çözümünün Etik Olma Durumu 
(n=26)
Evet
Hayır

21
5

80.8
19.2
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Öğrencilerin PÇE’nin alt boyutlarından prob-
lem çözme yeteneğine güven puan ortala-
ması 30.15±7.81, yaklaşma/kaçınma puan 
ortalaması 46.54±7.81, kişisel kontrol puan 
ortalaması 19.69±3.39 ve ölçek toplam puan 
ortalaması 96.39±15.52 olarak belirlenmiştir. 
ADA’nın otonomi alt boyut puan ortalama-
sı 19.86±6.44, yarar sağlama alt boyut puan 

ortalaması 11.77±4.14, bütüncül yaklaşım alt 
boyut puan ortalaması 12.45±4.52, çatışma alt 
boyut puan ortalaması 11.69±3.28, uygulama 
alt boyut puan ortalaması 13.69±4.17, oryan-
tasyon alt boyut puan ortalaması 8.25±4.17 
ve ölçek toplam puan ortalaması 89.21±20.78 
olarak saptanmıştır (Tablo 2).

Tablo 2. Ölçeklere İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler

Ölçekler Mean S.D. Median Min. Max.

Pr
ob

le
m

 Ç
öz

m
e 

E
nv

an
te

ri

Problem Çözme Yeteneğine 
Güven

30.15 7.81 30.0 14.0 46.0

Yaklaşma/Kaçınma 46.54 7.81 46.0 29.0 63.0

Kişisel Kontrol 19.69 3.39 20.0 12.0 29.0

Problem Çözme Toplam 
Puanı

96.39 15.52 96.0 64.0 125.0

A
hl

ak
i D

uy
ar

lıl
ık

 A
nk

et
i

Otonomi 19.86 6.44 19.0 7.0 37.0

Yarar Sağlama 11.77 4.14 12.0 4.0 21.0

Bütüncül Yaklaşım 12.45 4.52 12.0 5.0 27.0

Çatışma 11.69 3.28 12.0 3.0 18.0

Uygulama 13.69 4.17 14.0 4.0 26.0

Oryantasyon 8.25 4.17 7.0 4.0 22.0

Ahlaki Duyarlılık Toplam 
Puanı

89.21 20.78 87.0 41.0 155.0

Öğrencilerin PÇE’den aldığı puanlar incelen-
diğinde, müfredattaki etik eğitimini yeterli 
bulma durumuna göre kişisel kontrol alt bo-
yutu puanı açısından istatistiksel olarak an-
lamlı farklılık tespit edilmiştir. Anlamlı farkın 

hangi gruptan kaynaklandığını bulmak için 
yapılan karşılaştırmalarda müfredattaki etik 
eğitiminin yeterli olmadığını düşünenlerin 
puanının kararsız olanlara göre daha yüksek 
ve farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
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(χ2=7,065;p=0,029) saptanmıştır. Müfredat-
taki etik eğitimi yeterli bulma durumuna göre 
problem çözme yeteneğine güven, yaklaşma/

kaçınma ve PÇE toplam puanı açısından is-
tatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur 
(p>0.05) (Tablo 3).

Tablo 3. Sosyo-Demografik Değişkenler İle Problem Çözme Envanterinin  
Karşılaştırılması

Değişken 
(n=131)

n Problem Çöz-
me Yeteneğine 
Güven

Yaklaşma/Ka-
çınma

Kişisel Kontrol Problem Çözme 
Envanteri Toplam 
Puan

Müfredatta 
Etik Eğitim 
Yeterliliği
Evet (1)

Hayır (2)

Kararsızım (3)

54
37
40

30.07±7.66
31.05±7.68
29.42±8.22

46.80±7.29
47.59±7.39
45.23±8.82

19.0 [14.0-28.0]
21.0 [14.0-29.0]
18.5 [12.0-27.0]

96.80±14.52
99.24±14.84
93.20±17.18

İstatistiksel 
Analiz
Olasılık
Anlamlı Fark-
lılık

F=0.419
p=0.659
-

F=0.931
p=0.397
-

χ2=7.065
p=0.029
[2-3]

F=1.500
p=0.227
-

*Normal dağılıma sahip olan iki bağımsız 
grubun karşılaştırılmasında “Independent 
Sample-t” test         (t-tablo değeri); üç veya 
daha fazla bağımsız grubun karşılaştırılma-
sında “ANOVA” test (F-tablo değeri) ista-
tistikleri kullanılmış ve ortalama ± standart 
sapma ile gösterilmiştir. Normal dağılıma sa-
hip olmayan iki bağımsız grubun karşılaştı-
rılmasında “Mann-Whitney U” test (Z-tablo 
değeri); üç veya daha fazla bağımsız grubun-
da karşılaştırılmasında “Kruskal-Wallis H” 
test (χ2-tablo değeri) istatistikleri kullanılmış 
ve median [min.-max.] ile gösterilmiştir.

Öğrencilerin ADA’dan aldığı puanlar ince-
lendiğinde, hemşirelik mesleğini seçme duru-
muna göre ADA bütüncül yaklaşım alt boyu-
tu açısından istatistiksel olarak anlamlı fark-
lılık tespit edilmiştir       (t=-2.493;p=0,017). 
Hemşireliği istemeyerek seçenlerin bütüncül 
yaklaşım alt boyut puanı, isteyerek seçenlere 
göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha 
yüksektir.

Hemşirelik mesleğini seçme durumuna göre 
ADA oryantasyon alt boyutu açısından istatis-
tiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (Z=-
2.334;p=0.020). Hemşireliği istemeyerek se-
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çenlerin oryantasyon alt boyut puanı, isteye-
rek seçenlere göre istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde daha yüksektir.

Hemşirelik mesleğini seçme nedeni, etik eği-
timi dersi alma ve etikle ilgili kongre, sem-
pozyum, panel vb. katılma durumlarına göre 
ADA alt boyutları ve toplam puanı açısından 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı 
tespit edilmiştir (p>0.05).

Hemşirelik etik kodlarını bildiğini belirten 
öğrencilerin bilmediğini belirtenlere göre 
ADA toplam puanı (Z=3.210;p=0.001) ve 
otonomi (t=3.070;p=0.003), yarar sağlama 
(t=2.457;p=0.015) ve çatışma alt boyutları 
puanının istatistiksel olarak anlamlı düzey-
de daha yüksek olduğu saptanmıştır (Z=-
2.749;p=0.006).

Müfredattaki etik eğitimin yeterli bulma 
durumuna göre ADA bütüncül yaklaşım alt 
boyutu açısından istatistiksel olarak anlam-
lı farklılık tespit edilmiştir. Bu farkın hangi 
gruptan kaynaklandığını tespit etmek için 
yapılan Bonferroni düzeltmeli ikili karşılaş-
tırmalar sonucu müfredattaki etik eğitimini 
yeterli bulanların, bulmayanlara ve kararsız 
olanlara göre bütüncül yaklaşım alt boyut 
puanının yüksek olduğu (χ2=9.348;p=0.009) 
belirlenmiştir. Staj süresince etik ikilemle 
karşılaşmayanların karşılaşanlara göre ADA 
oryantasyon alt boyut puanı daha yüksek 
bulunmuş ve bu farkın istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu  (Z=-2.840; p=0.005) tespit 
edilmiştir (Tablo 4).
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Tablo 4. Sosyo-Demografik Değişkenler İle Ahlaki Duyarlılık Anketi’nin Karşılaştırılması

Değişken 
(n=131)

n
AHLAKİ DUYARLILIK ANKETİ

Otonomi Yarar Sağlama Bütüncül 
Yaklaşım

Çatışma Uygulama Oryantasyon Toplam Puan

Hemşireliği 
Seçme 
İsteyerek
İstemeyerek

101
30

19.0 [7.0-37.0]
20.5 [9.0-34.0]

12.0 [4.0-20.0]
12.5 [4.0-21.0]

11.83±4.01
14.53±5.52

12.0 [3.0-18.0]
11.0 [4.0-18.0]

13.0 [4.0-26.0]
14.0 [7.0-22.0]

7.0 [4.0-22.0]
8.5 [4.0-21.0]

87.0 [43.0-155.0]
88.5 [41.0-147.0]

İstatistiksel 
Analiz*
Olasılık

Z=-0.694
p=0.488

Z=-0.533
p=0.594

t=-2.493
p=0.017

Z=-0.587
p=0.557

Z=-0.998
p=0.318

Z=-2.334
p=0.020

Z=-1.233
p=0.218

Hemşirelik Etik Kodlarını Bilme

Evet
Hayır

85
46

20.99±6.89
17.78±4.95

12.41±4.16
10.59±3.85

12.0 [5.0-27.0]
11.0 [6.0-18.0]

12.0 [4.0-18.0]
10.0 [3.0-17.0]

14.18±4.46
12.80±3.45

7.0 [4.0-22.0]
7.0 [4.0-17.0]

90.0 [41.0-155.0]
85.0 [43.0-102.0]

İstatistiksel 
Analiz*
Olasılık

t=3.070
p=0.003

t=2.457
p=0.015

Z=-1.153
p=0.249

Z=-2.749
p=0.006

t=1.814
p=0.072

Z=-1.707
p=0.088

Z=-3.210
p=0.001

Müfredattaki Etik Eğitim Yeterliliği

Evet (1)

Hayır (2)

Kararsızım (3)

 54
37
40

19.81±6.44
19.43±6.01
20.33±6.94

12.0 [4.0-21.0]
12.0 [4.0-19.0]
11.0 [4.0-21.0]

13.0 [6.0-27.0]
10.0 [5.0-18.0]
11.0 [5.0-24.0]

12.0 [3.0-16.0]
11.0 [4.0-18.0]
14.0 [4.0-18.0]

14.76±4.13
12.84±4.52
13.05±3.64

8.0 [4.0-22.0]
7.0 [4.0-21.0]
7.0 [4.0-19.0]

89.5 [43.0-155.0]
85.0 [41.0-133.0]
87.0 [52.0-135.0]

İstatistiksel 
Analiz
Olasılık
Anlamlı Fark-
lılık

F=0.055
p=0.946
-

χ2=1.695
p=0.428
-

χ2=9.348
p=0.009
[1-2.3]

χ2=5.181
p=0.075
-

F=1.028
p=0.362
-

χ2=2.587
p=0.274
-

χ2=3.991
p=0.136
-

Etik İkilemle Karşılaşma

Evet
Hayır

73
58

19.11±6.13
20.81±6.75

11.90±4.37
11.60±3.85

12.0 [5.0-27.0]
12.0 [5.0-27.0]

12.0 [3.0-18.0]
12.0 [4.0-18.0]

14.0 [6.0-24.0]
13.0 [4.0-26.0]

7.0 [4.0-22.0]
8.0 [4.0-21.0]

87.0 [43.0-155.0]
89.0 [41.0-151.0]

İstatistiksel 
Analiz
Olasılık

t=-1.509
p=0.134

t=0.412
p=0.681

Z=-0.149
p=0.882

Z=-0.631
p=0.528

Z=-0.198
p=0.843

Z=-2.840
p=0.005

Z=-0.983
p=0.326

*Normal dağılıma sahip olan iki bağımsız grubun karşılaştırılmasında “Independent Sample-t” test (t-tablo değeri); üç veya daha fazla bağımsız grubun 
karşılaştırılmasında “ANOVA” test (F-tablo değeri) istatistikleri kullanılmış ve ortalama±standart sapma ile gösterilmiştir. Normal dağılıma sahip olmayan iki 
bağımsız grubun karşılaştırılmasında “Mann-Whitney U” test (Z-tablo değeri); üç veya daha fazla grubun karşılaştırılmasında “Kruskal-Wallis H” test (χ2-
tablo değeri) istatistikleri kullanılmış ve median [min.-max.] ile gösterilmiştir.

Problem çözme yeteneğine güven ile yak-
laşma kaçınma arasında pozitif yönlü, orta 
derecede (r=0,521;p=0,000), kişisel kont-
rol arasında pozitif yönlü, zayıf derece-

de (r=0,377;p=0,000), PÇE toplam puanı 
arasında pozitif yönlü, yüksek derecede 
(r=0,848;p=0,000) anlamlı bir ilişki tespit 
edilmiştir.
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Problem çözme yeteneğine güven ile yarar 
sağlama puanı arasında pozitif yönlü, çok 
zayıf derecede (r=0,199;p=0,023), çatış-
ma puanı arasında negatif yönlü, çok zayıf 
derecede (r=-0,233;p=0,007), oryantasyon 
puanı (r=0,391;p=0,000), bütüncül yakla-
şım puanı (r=0,316;p=0,000) ve otonomi 
puanı arasında pozitif yönlü, zayıf derecede 
(r=0,268;p=0,002), ahlaki duyarlılık toplam 
puanı arasında ise pozitif yönlü, çok zayıf 
derecede (r=0,228;p=0,009) anlamlı bir ilişki 
olduğu saptanmıştır. 

Yaklaşma/kaçınma ile kişisel kont-
rol arasında pozitif yönlü, zayıf derece-
de (r=0,450;p=0,000), PÇE toplam puanı 
(r=0,864;p=0,000) arasında pozitif yönlü, yük-
sek derecede anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. 

Yaklaşma/kaçınma ile bütüncül yaklaşım pu-
anı arasında pozitif yönlü, çok zayıf derecede 
(r=0,221;p=0,011), çatışma puanı arasında ne-
gatif yönlü, zayıf derecede (r=-0,256;p=0,003), 
oryantasyon puanı (r=0,392;p=0,000) arasında 
pozitif yönlü, zayıf derecede anlamlı bir ilişki 
tespit edilmiştir. 

Kişisel kontrol ile PÇE toplam puanı arasında 
pozitif yönlü, orta derecede (r=0,631;p=0,000), 
bütüncül yaklaşım puanı arasında pozitif 
yönlü, çok zayıf derecede (r=0,219;p=0,012), 
çatışma puanı arasında negatif yönlü, zayıf 
derecede (r=-0,255;p=0,003) ve oryantasyon 
puanı arasında pozitif yönlü, zayıf derecede 

(r=0,288;p=0,001) anlamlı bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir.

PÇE toplam puanı ile otonomi puanı ara-
sında pozitif yönlü, çok zayıf derecede 
(r=0,202;p=0,021), bütüncül yaklaşım pu-
anı arasında pozitif yönlü, zayıf derecede 
(r=0,309;p=0,000), çatışma puanı arasında ne-
gatif yönlü, zayıf derecede (r=-0,296;p=0,007) 
ve oryantasyon puanı arasında pozitif yönlü, 
zayıf derecede (r=0,451;p=0,000) anlamlı bir 
ilişki saptanmıştır. 

Otonomi ile yarar sağlama puanı 
(r=0,316;p=0,000), bütüncül yaklaşım pu-
anı (r=0,447;p=0,000) ve uygulama puanı 
(r=0,489;p=0,000) arasında pozitif yönlü, za-
yıf derecede, çatışma puanı arasında pozitif 
yönlü, çok zayıf derecede (r=0,180;p=0,000), 
oryantasyon puanı arasında pozitif yönlü, 
orta derecede (r=0,564;p=0,000) ve ADA 
toplam puanı arasında pozitif yönlü, yüksek 
derecede (r=0,787;p=0,000) anlamlı bir ilişki 
tespit edilmiştir. 

Yarar sağlama ile bütüncül yaklaşım pu-
anı (r=0,334;p=0,000), uygulama puanı 
(r=0,384;p=0,000) ve oryantasyon puanı 
(r=0,335;p=0,000)  arasında pozitif yönlü, za-
yıf derecede, ADA toplam puanı arasında ise 
pozitif yönlü, orta derecede (r=0,595;p=0,000) 
anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 
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Bütüncül yaklaşım ile uygulama arasında po-
zitif yönlü, zayıf derecede (r=0,469;p=0,000), 
oryantasyon puanı (r=0,532;p=0,000) ve 
ADA toplam puanı  (r=0,685;p=0,000) ara-
sında pozitif yönlü, orta derecede anlamlı bir 
ilişki saptanmıştır. 

Çatışma ile ADA toplam puanı arasında po-
zitif yönlü, zayıf derecede (r=0,310;p=0,000) 
anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Uygulama ile oryantasyon puanı arasında po-
zitif yönlü, orta derecede (r=0,365;p=0,000) 
ve ADA toplam puanı arasında pozitif yönlü, 
yüksek derecede (r=0,729;p=0,000) anlamlı 
bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Oryantasyon ile ADA toplam puanı arasında 
pozitif yönlü, orta derecede (r=0,627;p=0,000) 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Tablo 5).

Tablo 5. Problem Çözme Envanteri ve Ahlaki Duyarlılık Anketi’nin Birbiriyle İlişkileri-
nin İncelenmesi

Ölçekler (n=131)
Korelasyon*

Problem Çözme Envanteri Ahlaki Duyarlılık Anketi

Problem 
Çözme 

Y.G.

Yaklaşma
Kaçınma

Kişisel 
Kontrol

Problem 
Çözme 
Toplam

Otonomi Yarar 
Sağlama

Bütüncül 
Yaklaşım

Çatışma Uygulama Oryantasyon Ahlaki 
Duyarlılık 

Toplam

Pr
ob

le
m

 Ç
öz

m
e 

E
nv

an
te

ri

Problem 
Çözme Y.G. 

r
p

1.000
.

0.521
0.000

0.377
0.000

0.848
0.000

0.268
0.002

0.199
0.023

0.316
0.000

-0.233
0.007

0.105
0.232

0.391
0.000

0.228
0.009

Yaklaşma
Kaçınma

r
p #

1.000
.

0.450
0.000

0.864
0.000

0.082
0.353

0.083
0.346

0.221
0.011

-0.256
0.003

0.037
0.671

0.392
0.000

0.066
0.455

Kişisel 
Kontrol

r
p # #

1.000
.

0.635
0.000

0.119
0.175

0.047
0.592

0.219
0.012

-0.255
0.003

0.024
0.790

0.288
0.001

0.048
0.589

Problem 
Çözme T.

r
p # # #

1.000
.

0.202
0.021

0.155
0.078

0.309
0.000

-0.296
0.000

0.078
0.378

0.451
0.000

0.156
0.074

A
hl

ak
i D

uy
ar

lıl
ık

 A
nk

et
i

Otonomi r
p # # # #

1.000
.

0.316
0.000

0.447
0.000

0.180
0.000

0.489
0.000

0.564
0.000

0.787
0.000

Yarar 
Sağlama

r
p # # # # #

1.000
.

0.334
0.000

0.104
0.236

0.384
0.000

0.335
0.000

0.595
0.000

Bütüncül 
Yaklaşım

r
p # # # # # #

1.000
.

0.035
0.689

0.469
0.000

0.532
0.000

0.685
0.000

Çatışma r
p # # # # # # #

1.000
.

0.134
0.128

-0.101
0.249

0.310
0.000

Uygulama r
p # # # # # # # #

1.000
.

0.365
0.000

0.729
0.000

Oryantasyon r
p # # # # # # # # #

1.000
.

0.627
0.000

Ahlakı 
Duyarlılık T.

r
p # # # # # # # # # #

1.000
.

*Normal dağılıma sahip olan değişkenler için “Pearson”, normal dağılıma sahip olmayan değişkenler için “Spearman” korelasyon katsayısı kullanılmıştır.
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TARTIŞMA 

Bu çalışmada intörn hemşirelerin problem 
çözme algıları ve ahlaki duyarlılıkları ile 
bunlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Öğ-
rencilerin ADA toplam puan ortalamasının 
89.21±20.78 olduğu belirlenmiştir (Tablo 2). 
Tosun (2005:75) tarafından ölçeğin geçerlik 
ve güvenirliğinin yapıldığı çalışmada ADA 
toplam puan ortalaması 85.23±18.84, Dalcalı 
ve Şendir’in (2016:6-7) 76.33±22.84 ve Ba-
şak ve ark.’nın (2010:80)  yoğun bakım hem-
şireleri ile yaptığı çalışmada 97.66±18.38 
olarak bulunmuştur. ADA kullanılarak yapı-
lan diğer çalışmalarda da bizim çalışmamıza 
benzer olarak hem hemşirelerin, hem de hem-
şirelik ve ebelik öğrencilerinin ahlaki duyar-
lılıklarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır 
(Filizöz vd., 2015:55; Temiz vd., 2017:85-
86; Alan vd., 2017:30-31; Aydın vd., 2017:5; 
Dalla Nora et al., 2017:7). Ahn ve Yeom’ un 
(2014:485) Kore’de hemşirelik öğrencileriy-
le yaptığı çalışmada ise öğrencilerin ahlaki 
duyarlılık düzeyinin düşük olarak değerlen-
dirilebileceği belirtilmiştir. Bu sonucun ülke-
ler arası sosyo-kültürel farklıklardan kaynak-
landığı düşünülmektedir. 

Çalışmamızda öğrencilerin PÇE toplam 
puan ortalamasının 96.39±15.52 olduğu tes-
pit edilmiştir (Tablo 2). Yüksel’in (2015:42) 
hemşirelik öğrencileriyle yaptığı çalışmada 
öğrencilerin PÇE toplam puan ortalamasının               

95.46 ± 19.44, Şahiner ve ark.’nın (2013:678) 
hemşirelik öğrencileri ile yaptığı çalışmada 
82.82±15.93, Heppner ve ark.’nın (2002:486-
487) üniversite öğrencileriyle yaptığı çalış-
mada ise 81.20±19.30 olarak saptanmıştır. 
PÇE kullanılarak yapılan diğer çalışmalarda 
da çalışmamızla benzer şekilde öğrencile-
rin kendilerini orta düzeyde problem çözücü 
olarak gördükleri belirlenmiştir (Abaan ve 
Altıntoprak, 2005:73; Durmaz vd., 2007:66; 
Altun, 2003:581). Bu durumun, öğrencilerin 
etkin olmayan problem çözme yöntemlerini 
kullanmalarından veya etkin problem çözme 
yöntemlerine ilişkin yeterli bilgi ve beceriye 
sahip olmamalarından kaynaklanabileceği 
düşünülmektedir.

Yaş, cinsiyet, mezun olunan lise, intörnlük 
alanı, hemşireliği seçme şekli, hemşireliği 
seçme nedeni, lisans da etik dersi alma du-
rumu, etikle ilgili kongre, sempozyum, panel 
vb. katılma, hemşirelik etik kodlarını bilme 
ve staj sürecinde etik ikilem yaşama duru-
muna göre problem çözme yeteneğine gü-
ven, yaklaşma/kaçınma, kişisel kontrol alt 
boyutları ve PÇE toplam puanı açısından 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur 
(p>0.05). Şahiner ve ark.’nın (2013:675-676) 
hemşirelik öğrencileriyle yaptığı çalışmada 
mezun olunan liseye,  Yüksel’in (2015:42) 
hemşirelik öğrencileriyle yaptığı çalışmada 
cinsiyete ve mezun olunan liseye, Abaan ve 
Altıntoprak’ın (2005:68)  hemşirelerle yaptı-



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl: 2018

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Semester Issue: 14 Year: 2018

ID:388 K:841
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)

15

ULUSLARARASI HAKEMLİ
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

PRINT ISSN: 2148-4872 - ONLINE ISSN: 2149-2468

ULUSLARARASI HAKEMLİ
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

PRINT ISSN: 2148-4872 - ONLINE ISSN: 2149-2468

ğı çalışmada da yaşa göre PÇE alt boyut ve 
toplam puanları arasında çalışmamızın so-
nuçlarına benzer şekilde anlamlı bir ilişki ol-
madığı tespit edilmiştir.

Yaş, cinsiyet, mezun olunan lise ve intörnlük 
alanı durumuna göre ADA otonomi, yarar sağ-
lama, bütüncül yaklaşım, çatışma, uygulama, 
oryantasyon alt boyutları ve ölçek toplam pu-
anı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark-
lılık yoktur (p>0.05). Bu durumun öğrencile-
rin söz konusu değişkenler açısından benzer 
özellikleri taşıyor olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Alan vd. (2017:30) ile Ba-
şak ve ark.’nın (2010:80) hemşirelerle yaptı-
ğı çalışmalarda da çalışmamıza benzer olarak 
yaş ile ADA alt boyutları ve ölçek toplam pu-
anı arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. 
Fakat Temiz ve ark. (2017:86) ile Tosun’un 
(2005:54) hemşirelerle yaptığı çalışmada yaş 
ile ADA alt boyutları ve ölçek toplam puanı 
arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir. Ta-
zegün ve Çelebioğlu’nun (2016:101) hemşi-
relerle, Kırılmaz ve ark.’nın (2015:80) sağlık 
profesyonelleri ile yaptığı çalışmalarda da 
cinsiyet ile ADA alt boyutları ve ölçek top-
lam puanı arasında anlamlı farklılık tespit 
edilmemiştir. 

Hemşirelik mesleğini istemeyerek seçenlerin 
bütüncül yaklaşım ve oryantasyon alt boyut 
puanı, isteyerek seçenlere göre istatistik-
sel olarak anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Hemşireliği isteyerek seçenlerin, hemşireli-
ği istemeyerek seçenlere göre hastaya zarar 
vermeyecek ve hastanın bütünlüğünü koru-
yacak eylemler hakkında ve hasta ile güvenli 
ilişkiler kurma, hasta ihtiyaçlarını karşılamak 
için çözüm yolları bulma eylemlerine yönelik 
duyarlılıklarının daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Kahriman ve Çalık’ın (2017:117) 
hemşirelerle yaptığı çalışmada mesleği seve-
rek yapan hemşirelerin ADA toplam puan ve 
otonomi, yarar sağlama, bütüncül yaklaşım, 
uygulama alt boyut puanlarının, mesleği sev-
meyen hemşirelere göre daha düşük olduğu 
ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı bu-
lunduğu saptanmıştır. Tosun’un (2005:80) 
çalışmasında mesleğini severek yapan hemşi-
re ve hekimlerin ADA bütüncül yaklaşım ve 
oryantasyon alt boyutu açısından daha yük-
sek duyarlılığa sahip oldukları bildirilmiştir.

Hemşirelik mesleğini seçme nedeni, etik der-
si alma ve etikle ilgili kongre, sempozyum, 
panel vb. katılma durumlarına göre ADA alt 
boyutları ve toplam puanı açısından istatis-
tiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı tes-
pit edilmiştir (p>0,05). Ancak Kahriman ve 
Çalık’ın (2017:119-120) hemşirelerle yaptığı 
çalışmada, etik konusunda konferans/top-
lantıya katılma ile ADA otonomi ve çatışma 
alt boyutları, etik konusunda eğitim alma ile 
de otonomi, bütüncül yaklaşım ve oryantas-
yon alt boyutları ve ölçek toplam puan orta-
lamaları arasında anlamlı ve olumlu yönde 
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fark olduğu saptanmıştır. Akça ve ark.’nın 
(2017:1038) hemşirelik öğrencileriyle yaptı-
ğı çalışmada da hemşirelikle ilgili bilimsel ve 
sosyal faaliyetlere katılan öğrencilerin ahlaki 
duyarlılıklarının daha yüksek bulunduğu, bu 
durumun ise öğrencilerin katıldıkları faali-
yetlerin iş memnuniyetlerini arttırmış olma-
sına bağlı olduğu belirtilmiştir.

Hemşirelik etik kodlarını bildiğini ifade 
edenlerin ADA toplam puanı ve otonomi, ya-
rar sağlama ve çatışma alt boyut puanları açı-
sından hemşirelik etik kodlarını bilmediğini 
ifade edenlere göre istatistiksel olarak anlam-
lı düzeyde daha yüksektir (p≤0,05). Hemşire-
lik etik kodlarını bildiğini belirtenlerin, bil-
mediğini belirtenlere göre otonomi ilkesine 
ve hastanın tercihine saygı duyma, hasta bi-
reyin yararını arttırmaya yönelik eylemlerde 
bulunma, içsel bir etik çatışma deneyimini 
yansıtma ve etik açıdan bakma konularında 
daha düşük duyarlılığa sahip oldukları tespit 
edilmiştir. Alan ve ark.’nın (2017:31) hemşi-
relerle yaptığı çalışmada ise meslek eğitimi 
sırasında etik ve ahlaki konuları içeren ders-
ler alan hemşirelerin, almayan hemşirelere 
göre ADA toplam puanlarının daha düşük 
ve istatistiksel açıdan anlamlı olduğu saptan-
mıştır. Gül ve ark.’nın (2013:30) hemşirelik 
öğrencileriyle yaptığı çalışmada hemşirelik 
eğitiminde alınan etik derslerinin öğrencile-
rin etik karar verme becerilerini geliştirdiği 
belirtilmiştir.

Hemşirelik müfredatındaki etik eğitiminin 
yeterli olduğunu düşünenlerin ADA bütüncül 
yaklaşım alt boyut puanı, yeterli olduğunu 
düşünmeyenler ve kararsız olanlara göre daha 
yüksektir. Müfredattaki etik eğitiminin ye-
terli olduğunu düşünmeyen ve kararsız olan 
öğrencilerin, etik eğitiminin yeterli olduğunu 
düşünenlere göre, hastaya zarar vermeyecek 
ve hastanın bütünlüğünü koruyacak eylemler 
konusunda daha yüksek duyarlılığa sahip ol-
duğu tespit edilmiştir (p=0.009). Bu durumun 
hemşirelik müfredatındaki etik eğitimin ye-
terli olduğunu düşünmeyen ve kararsız olan 
öğrencilerin aslında bakım verdikleri birey-
lere daha bütüncül yaklaşmayı başardıkları 
fakat bu durumun farkında olamadıklarından 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Staj süresince etik ikilemle karşılaşmayan 
öğrencilerin ADA oryantasyon alt boyut pua-
nı,  karşılaşanlara göre istatistiksel olarak an-
lamlı düzeyde daha yüksektir. Staj süresince 
etik ikilemle karşılaşan öğrencilerin karşılaş-
mayanlara göre hasta ile güvenli ilişkiler kur-
ma ve hasta ihtiyaçlarını karşılamak için çö-
züm yolları bulma eylemlerine yönelik ilgi-
lerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu 
durumun etik ikilemle karşılaşan öğrencilerin 
daha fazla vaka görmeleri ile bu konulardaki 
deneyimlerinin artmasına ve bu durumlarda 
daha etkili bir iletişim kurarak çözüm yolları 
aramaya çalışmalarından kaynaklandığı dü-
şünülmektedir. 
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Öğrencilerin problem çözme becerilerine yö-
nelik bireysel algıları ile ahlaki duyarlılıkları 
arasında anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir 
(p≤0.05). PÇE toplam puanı ile ahlaki du-
yarlılığın alt boyutları olan otonomi, bütün-
cül yaklaşım, oryantasyon puanları arasında 
pozitif yönlü, çatışma puanı arasında ise ne-
gatif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. 
Öğrencilerin problem çözme becerilerine 
yönelik algıları yükseldikçe etik kararlarda 
daha az çelişkiye düşmeleri beklenirken bu 
durumun ters yönde çıkması, öğrencilerin 
etik çatışmalarda karar verirken hastane poli-
tikaları, bireysel görüş farklılıkları gibi çeşitli 
faktörlerden etkilendikleri söylenebilir. Altun 
(2003:583)’un hemşirelik ve ebelik öğrenci-
leri ile yaptığı çalışmada, hemşireliğin pro-
fesyonel değerlerinden olan “doğrulukˮ ve 
“insan onuruˮ değerlerini kendileri için birin-
ci sırada tutan öğrencilerin problem çözmeye 
ilişkin bireysel algılarının daha yüksek oldu-
ğu bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, problem 
çözme becerisine yönelik olumlu algıya sa-
hip olmanın etik ilkeleri ve mesleki değerleri 
önemsemeyi de beraberinde getirdiği düşü-
nülebilir. 

SONUÇ

Bu çalışmada öğrencilerin kendilerini orta 
düzeyde problem çözücü olarak algıladıkları 
ve orta düzeyde ahlaki duyarlılığa sahip ol-
dukları saptanmıştır. Ayrıca problem çözme 

becerilerine ilişkin bireysel algıları arttıkça, 
ahlaki duyarlılık düzeylerinin de olumlu yön-
de etkilendiği belirlenmiştir.

ÖNERİLER

Öğrencilerin hemşirelik eğitimi öncesinde 
kendi kişisel ahlaki değerleri ve problem çöz-
me yöntemleri vardır. Öğrencilerin problem 
çözme ve ahlaki duyarlılıklarını arttırmaya 
yönelik ders ve sosyal aktivitelere (eleştirel 
düşünme, yaratıcı drama, toplumsal duyar-
lılık vb.) daha fazla yer verilerek, mesleki 
değerleri ve becerileri benimseme ve uygu-
lamada daha etkin hale gelebilecekleri düşü-
nülmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Nurses who provide health care in multidimensional and complex 
environments should use their effective decision-making and critical thinking skills to solve 
the problems they encounter (Sonmez, 2014:259). Scientific problem-solving is involved in all 
applications of the nursing profession (Sonmez, 2014:260-261; Abaan and Duygulu, 2016:139-
140). Nursing process is a good example of a scientific problem-solving method ( Sullivan 
and Decker, 2001:152, Berman et al., 2016:170) and it includes determination of the needs/
problems of the healthy or diseased individuals and their families, identification and grouping 
of the determined problems, making decision on how to solve the problem, implementation of 
the decisions and evaluation of the application in terms of the expected results are achieved or 
not (Birol, 2011:94). In this process, nurses should practice problem-solving skills with moral 
awareness by using appropriate nursing applications in line with the ethical principles and rules 
(Birol, 2011; Karadagli, 2016:97-99). Moral suggests a set of principles and rules about ‘’things 
to do- avoid’’ that can be applied in all cases (Terakye ve Ocakci, 2013:3). The concepts of 
moral and ethics are very closely related terms. Ethics is a discipline that contains the entire of 
moral principles that are fundamental to individuals’ behavior in general (Karadagli, 2016:97-
99). The moral awareness displayed in healthcare services is the ability to recognize a moral 
conflict, to show a contextual and intuitive understanding of the patient’s vulnerable condition 
and to observe the moral consequences of decisions made on behalf of the person (Lutzen et 
al., 2000:522-523). It is a very important issue for professional nursing care to perform the 
problem-solving process, which is a key to the care that constitutes the essence of the nursing, 
with moral awareness. Aim: This study has been carried out to examine the relationship betwe-
en problem-solving perceptions and moral awareness of intern nurses and the factors affecting 
them. Method: The descriptive-correlational study was conducted in the nursing department of 
a vocational school of health between March-June 2017. The universe of the research consists 
of 180 students who served their internship in the spring semester of 2016-2017 academic year. 
Sample selection was not made, and 131 students who agreed to participate in the study comp-
leted the data collection forms. The data collection process of the research was initiated after the 
required ethics committee approval and institutional approval were taken. Data was collected 
by “Student Information Form”, “Problem Solving Inventory (PSI)” and “Moral Awareness 
Questionnaire (MAQ)”. Analyzes of the data were made by using the package program called 
SPSS (IBM SPSS Statistics 20). Results: It was determined that the average age of the partici-
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pants is 22.20±1.18 and that 77.9% of them were female and 45% of them were graduated from 
Anatolian High School. The data revealed 77.1% of the students had chosen this profession in-
tentionally and 66.3% had chosen this profession because of the easy employment opportuniti-
es. It was also seen 95.4% of the students had taken an ethics course in their undergraduate edu-
cation and 64.9% of them stated that they knew the codes of nursing ethics. It was that 55.7% 
of the students were confronted with ethical dilemmas during the internship period, 35.6% of 
the students thought that the ethical dilemmas could be solved during the internship, and 80.8% 
found these solutions ethical. It was determined the PSI total score average of the students is 
96.39±15.52 and that the MAQ total score average of the students is 89.21±20.78. A statistically 
significant difference was found in terms of the PSI self-control sub-dimension score according 
to efficiency of the students’ ethical education in the curriculum (χ2=7,065; p=0,029) and this 
difference is arising from the fact that the self-control score of the students, who think that the 
ethics education in the curriculum is not enough, is higher than the ones who are indecisive. 
There is no statistically significant difference between the total PSI score and age, gender, gra-
duated high school, internship area, method for choosing the department of nursing, reason for 
choosing the department of nursing, status of taking ethics courses in undergraduate education, 
participation in the congress, symposium, panels etc. related to the ethics, problem-solving 
confidence according to the knowledge of code of nursing ethics and experiencing ethical di-
lemma in the internship, approach/avoidance, self-control sub-dimensions. Another statistically 
significant difference was found in the MAQ’s holistic approach subdimension according to the 
sufficiency level of the curricular ethical education (χ2=9.348; p=0.009) and it was found out 
that the holistic approach sub-dimension score of the students who think that ethics education in 
the curriculum is sufficient is higher than those who find the education insufficient and who are 
indecisive. There is a statictically significant difference in terms of the holistic approach sub-
dimension of the MAQ according to the students’ reason for choosing the nursing (t=-2.493; 
p=0,017). The holistic approach sub-dimension score of the students who were chosen the 
department unintentionally, is higher than the students who were chosen the department intenti-
onally. MAQ orientation sub-dimension score of the students unintentionally chosen the depart-
ment is statistically significantly higher than the selecting nursing is statistically significantly 
higher than the ones who were chosen the department intentionally (Z=-2.334; p=0.020). The 
data indicated that there was a statistically significant difference between MAQ sub-dimension 
score and total score in terms of the reason for choosing nursing, status of taking ethics cour-
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ses and participation in the congress, symposium, panels etc. related to the ethics (p>0.05).  
According to the knowledge of code of nursing ethics, statistically significant difference was 
noticed in terms of MAQ total score (Z=3.210; p=0.001) and sub-dimension scores of auto-
nomy (t=3.070; p=0.003), benevolence (t=2.457; p=0.015) and conflict (Z=-2.749; p=0.006). 
The MAQ orientation sub-dimension score and autonomy, benevolence, conflict scores of the 
students who know the code of nursing ethics are statistically significantly higher than the ones 
who do not know the code of nursing ethics. The last statistically significant difference was 
identified in MAQ orientation sub-dimension in terms of the ethical dilemma encountered du-
ring the internship period (Z=-2.840;p=0.005). The sub-dimension scores of those who did not 
encounter ethical dilemma during the internship period were statistically significantly higher 
than those who experienced it. Conclusion: In this study, it has been concluded that the students 
perceive themselves as moderate problem-solvers and have moderate moral awareness. In this 
respect, it may be suggested that courses and social activities (critical thinking, creative drama, 
social awareness, etc.) aimed at improving problem-solving and moral awareness skills of the 
students should be more widely included during the nursing education.
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DAHİLİ BİRİMLERDE YATAN HASTALARIN HEMŞİRELİK BAKIMI 
MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN 

BELİRLENMESİ (1)

IDENTIFICATION OF NURSING CARE SATISFACTION LEVELS AND 
RELATED FACTORS OF IN-PATIENTS AT INTERNAL MEDICINE 

CLINICS
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Öz: Amaç: Bu çalışma, dahili birimlerde yatan hastaların 
hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin ve ilişki-
li faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: 
Araştırmanın örneklemini, İstanbul İl’i sınırları içindeki bir 
eğitim ve araştırma hastanesinin dahili birimlerinde yatan 
206 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında hastaların 
tanıtıcı özelliklerine ilişkin bilgi formu ve Newcastle Hemşi-
relik Bakımından Memnuniyet Ölçeği (HBMÖ) kullanılmış-
tır.  Bulgular: Bu araştırmada hastaların hemşirelik bakımı 
memnuniyet düzeyleri 67.828 ± 16.138 (noktalamalar virgül 
yerine nokta olsun) olarak bulunmuştur.  Hastalar genel olarak 
kurumdaki hemşirelik bakımından memnun olduklarını ifade 
etmişlerdir (p<0.05). Hastaların hemşirelik bakımından mem-
nuniyet düzeylerinde cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, 
meslek, sosyal güvence, gelir düzeyi, yaşanılan yer, hastaneye 
yatış sayısı, yatış şekli, tedavi görülen klinik, klinikte yatış 
süresi, refakatçi kalma durumu, genel sağlık durumunu de-
ğerlendirme yönünden fark bulunmamıştır (p>0.05). Bununla 
birlikte 40-64 yaş grubu hastaların memnuniyet düzeyi diğer-
lerinden yüksek bulunmuştur (p<0.05). Memnuniyet alanları 
incelendiğinde; hastaların “serviste size tanınan serbestliğin 
miktarından” maddesinden en yüksek puanı alırken, “hem-
şirelerin sizi evinizdeymiş gibi hissettirmeleri” maddesinden 
ise en düşük puanı aldıkları görülmüştür. Sonuç: Hastaların 
hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin ortalamanın 
üzerinde olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hasta Memnuniyeti, Hemşirelik Bakımı, 
Bakım Kalitesi

Abstract: Aim: This study was conducted to determine the 
level of nursing satisfaction and related factors of patients 
in internal medicine clinics. Methods: 206 in-patients at an 
education and research hospital in İstanbul city set the pattern 
of the study. Information form and The Newcastle Satisfac-
tion with Nursing Scale (NSNS) were used to collect data. 
Results: In this study, satisfaction levels of the patients were 
found as 67.828 ± 16.138.  Patients expressed that they gene-
rally satisfy the nursing  care at the institude (p<0.05). There 
was no difference found in satisfaction level of the patients in 
terms of nursing, related to patients’ sex, marital status, edu-
cation level, occupation, social security, level of income, place 
of residence, number of hospitalizations, type of hospitaliza-
tion, treatment clinic, duration of hospital stay, attendance 
status, evaluating general health status (p> 0.05). However, 
the satisfaction level of patients 40-64 years group was found 
higher than others (p <0.05). When the areas of satisfaction 
are examined; It was found that the patients had the lowest 
score of the “nurses feel like you were at home” item when 
they got the highest score from the “amount of freedoms given 
to you”. Conclusion: It was determined that the satisfaction of 
the patients with nursing was higher than the average

Key Words: Patient Satisfaction, Nursing Care, Quality of 
Care
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GİRİŞ

Hasta memnuniyeti, hastanın beklentilerine 
ve aldığı sağlık hizmetini algılamasına da-
yanan, hastadan hastaya değişiklik gösteren, 
çeşitli unsurlardan etkilenen çok boyutlu bir 
kavramdır (Yılmaz, 2001:70; Johansson et 
al., 2002:337; Larrabee et al., 2004: 254-268; 
Kıdak ve Aksaraylı, 2008: 93). Hastaların al-
dığı sağlık hizmeti süreci ve deneyimlerinin 
sonucu ortaya çıkan duygusal tepkileri ola-
rak da kabul edilebilir (Pentuscu et al., 2014: 
145-158). Hasta memnuniyeti, sağlık hizmet-
leri, sağlık uzmanları ve tabi ki hastalar için 
de önemli bir kavramdır (Merkouris et al., 
1999b: 91-100) ve sağlık alanında nitelikli 
ve kaliteli hizmetin en önemli göstergesidir 
(Kayrakcı ve Özşaker, 2014: 106).

Hasta memnuniyeti sağlık kuruluşunun per-
formansının ve aynı zamanda hemşirelik hiz-
metlerinin kalitesinin belirlenmesinde önem-
lidir (Kıdak ve Aksaraylı, 2008: 92-93). Hem-
şireler tarafından sağlanan pratik ve değişken 
uygulamaların sağlık bakım kalitesini ölçmek 
için kullanılmakta olduğuna (Akın ve Erdo-
ğan, 2007: 646-653) ve hasta memnuniyeti-
nin temelini hasta beklentileri ve hasta-hem-
şire birlikteliğinin oluşturduğuna, hemşirelik 
hizmetlerinden memnuniyet ile hastanede 
verilen diğer sağlık hizmetleri arasında po-
zitif bir ilişki olduğuna vurgu yapılmaktadır 
(Yılmaz, 2001: 72; Özer vd., 2009: 13). Hem-

şireler, hastanın servise kabulü, bakımı, eği-
timi ve danışmanlığı gibi konulardaki hasta 
memnuniyetini belirlemede oldukça önemli 
bir sorumluluğa sahiptir (Aksakal ve Bilgili, 
2008: 243). Bu nedenle; hastanın yatışından 
taburcu olana kadar geçen süreçte hastaların 
memnuniyeti algılamasında hemşirelik bakım 
kalitesi çok önemlidir (Şişe, 2013: 70).

Hastaların hemşirelik bakım hizmetlerini al-
gılama düzeyleri daha çok hastanın yaşına, 
eğitim düzeyine, sosyal durumuna, kültürel 
geçmişine ve etnik yapısına bağlı olsa da, 
hemşirelerin hastalara destek olmaları, has-
ta ve yakınlarına güler yüz, saygı ve nezaket 
göstermeleri, onlara karşı kibar davranmaları, 
onların sorularına açık ve net cevap vermele-
ri, hastaların ihtiyaç duyduğunda hemşirelere 
ulaşabilmeleri gibi hastaların diğer beklen-
tilerine de bağlıdır (Uzun, 2003: 16; Geçkil 
vd., 2008: 42). Günümüzde kronik hastalık-
ların artmasıyla bu hastalara verilen bakım ve 
değerlendirmede giderek önem kazanmıştır. 
Bu hastalıklar bireyin üretken dönemini kap-
sayan uzun süreli bakım ve tedavi gerektiren 
hastalıklardır. Kronik hastalıklar bireyin den-
gesini sarsmakta ve yaşama yeniden uyum-
lanmasını gerektirmektedir. Hasta bu süreç-
te profesyonel hemşirelik bakımına ihtiyaç 
duymaktadır (Elbi Mete, 2008: 3; İncirkuş ve 
Nahcivan, 2011: 102; Akın Korhan vd., 2013: 
200).
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Dahili birimlere başvuran hastaların çoğu 
kronik hastalık nedeniyle yattığı için hasta-
hemşire etkileşimi daha uzun süreli olmakta-
dır. Bu hastaların hastalıklarının yönetimin-
de, bakım kalitesini artırmak amacıyla sağlık 
ekibi ve hasta arasında verimli bir etkileşim 
olması gerekmektedir. Bilgi, beceri, güven 
ilişkisi ile motive edilmiş hasta, bilgi ve de-
neyime sahip sağlık ekibi mevcut kaynakları 
kullanarak uzun süre tedavi gerektiren hasta-
lık bakımını yönetebilir (İncirkuş ve Nahci-
van, 2011: 102).

Hastaların bakım kalitesine ilişkin algıları 
veya aldığı sağlık bakımından memnuniyet-
leri birçok farklı yönüyle incelenmiştir. Sos-
yo-demografik özellikler hasta memnuniyeti 
ile ilişkili olarak en çok çalışılan değişkenler-
dir. Ancak yine de bu özelliklerin tam olarak 
etkisi anlaşılamamıştır (Larsson et al., 1999: 
133).

Hemşirelik bakımını ayrıcalıklı kılan özellik; 
bakımın ahlaki ve duyusal yönlerinin profes-
yonel bilgi ve beceriler ile birleşerek hasta-
hemşire ilişkisine yansımasıdır (Dinç, 2010: 
76). Hemşirelik bakımı ile ilgili verileri top-
lamak, hemşirelik bakımının eksikliklerinin 
belirlenmesi gelecekte uygulanacak hemşi-
relik bakımının iyileştirilmesine yardımcı 
olacaktır (Merkouris et al., 1999b: 91-100). 
Bu nedenle hastaların hemşirelik bakımın-

dan memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi 
önemli bir gerekliliktir.  

AMAÇ

Bu çalışma, dahili birimlerde yatan hastaların 
hemşirelik bakımından memnuniyet düzeyle-
rinin ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi ama-
cıyla yapılmıştır. 

KAPSAM

Hasta memnuniyeti duruma göre değişebilen 
ve devamlı ölçülmesi gereken bir olgu ol-
masının yanı sıra araştırmalarda çoğunlukla 
hastaların genel memnuniyet düzeylerinin 
değerlendirildiği görülmektedir. Özellikle da-
hili birimlerdeki hastaların memnuniyeti ile 
ilgili yapılan tüm dahili birimlere yer verilen 
bir çalışmanın olmadığı saptanmıştır.  Bu ne-
denle tüm dahili birimlerde yatan hastaların 
hemşirelik bakımından memnuniyet düzeyle-
ri ve memnuniyetlerini etkileyen faktörlerin 
belirlenmesi amacıyla bu çalışma yapılmıştır.  

YÖNTEM

Araştırmanın Tipi: Tanımlayıcı tipte olan 
bu araştırma, 01 Nisan 2016-01 Haziran 2016 
tarihleri arasında yapılmıştır.

Araştırmanın evren ve örneklemi: Araştır-
ma, İstanbul’da bir eğitim ve araştırma has-
tanesinin dahili birimlerinde (dahiliye, kardi-
yoloji, noroloji, enfeksiyon ve klinik mikro-
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biyoloji, hematoloji, romatoloji, gastroento-
loji, nefroloji) yatan hastalar ile yapılmıştır.

Çalışmanın örneklemini 182 hastanın (%85 
güç) oluşturması gerektiği hesaplanmasına 
rağmen hastaların %20’si çalışma dışı ola-
bileceğinden 206 hasta çalışmaya dahil edil-
miştir.

Hastaların araştırma kapsamına alınma kri-
terleri;

•	 En az iki gün dahili birimlerde yatarak 
tedavi görmek,

•	 18 yaş üzerinde olmak,

•	 Araştırmaya katılmayı kabul etmek,

•	 Okur-yazar olmak,

•	 Türkçe konuşabilmek, soruları anlayabil-
mek ve yanıtlayabilmektir.

Veri Toplama Araçları: Veriler, Hasta Bilgi 
Formu ve Newcastle Hemşirelik Bakımından 
Memnuniyet Ölçeği (HBMÖ) kullanılarak 
toplanmıştır. Hasta bilgi formu, araştırmacı-
lar tarafından literatür doğrultusunda hazır-
lanan, hastanın cinsiyeti, yaşı, medeni hali, 
öğrenim düzeyi, meslek, sosyal güvence, ge-
lir düzeyi, yaşadığı yer, daha önce hastaneye 
yatma durumu, hastaneye yatış şekli, yattığı 
klinik, yatış süresi, refakatçi kalma durumu 
gibi bilgilerin yer aldığı 15 sorudan oluşan bir 
formdur.

Newcastle Hemşirelik Bakımından Mem-
nuniyet Ölçeği (HBMÖ): Hastanede yatan 
hastaların hemşirelik bakımı kalitesini de-
ğerlendirmek amacıyla, 1995 yılında Thomas 
ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş bir öl-
çektir.  Uzun tarafından 2003 yılında, Akın 
ve Erdoğan tarafından 2007 yılında Türkçe 
geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan öl-
çeğin Türkçe uyarlamasında chronbach’s alfa 
katsayısı r = 0.94 olarak oldukça güvenilir 
bulunmuştur.  Hemşirelik bakımını içeren, 
toplam 19 maddeden oluşan beşli likert tipi 
bir ölçektir. Ölçekten ham olarak alınabile-
cek en düşük puan 19, en yüksek puan 95’dir. 
Puan değerlendirmesinde ölçekte yer alan 
tüm maddelerin puanları toplandıktan sonra, 
100’e dönüştürülmektedir (Uzun, 2003: 16-
24).

Verilerin Toplanması ve Değerlendirilme-
si: Veriler; araştırmanın yapıldığı kurumdan 
yazılı izin alındıktan sonra, araştırmaya ka-
tılmak isteyen hastalara araştırmanın amacı 
açıklanarak ve bilgilendirilmiş gönüllü olur-
ları alınarak, kliniklerde yüz yüze görüşme 
yöntemi ile toplanmıştır.

Elde edilen veriler istatistik paket programın-
da tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (fre-
kans, yüzde, ortalama, standart sapma) kul-
lanılarak değerlendirilmiştir. Normal dağılım 
gösteren verilerin karşılaştırılmasında Inde-
pendent-Samples T testi, ikiden fazla grup-
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ların karşılaştırılmasında One-way ANOVA 
testi (posthoc bonferroni) kullanılmıştır. So-
nuçlar %95 güven aralığında, p<0.05 anlam-
lılık düzeyinde değerlendirilmiştir.

Araştırmanın Etik Yönü: Bu çalışmaya Üs-
küdar Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araş-
tırmalar Etik Kurulundan 26/02/2016 tarih ve 
B.08.0.YÖK.2.ÜS.0.05.0.06/2016/32 sayılı 
onayı, İstanbul Bakırköy Kamu Hastaneleri 
Birliği Genel Sekreterliği’nden 25/03/2016 
tarih ve 95273397/772.02 sayılı araştırma 
izni alındıktan sonra başlanmıştır. 

Araştırmanın sınırlılıkları: Bir kamu has-
tanesinin dahili birimlerinde yatan hastalara 
uygulanması bu araştırmanın sınırlılığıdır.

Araştırma Soruları:

Bu araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aran-
mıştır:

1. Dahili birimlerde yatan hastaların hemşi-
relik bakımından memnuniyet düzeyleri 
nedir?

2. Araştırma kapsamına alınan dahili birim-
lerde yatan hastaların sosyo-demografik 
(yaş, cinsiyet, medeni durumu, eğitim 
durumu, meslek, sosyal güvence, eko-
nomik durum, yaşadığı yer) ve hastane-
de yatış özelliklerine (hastane deneyimi, 
hastaneye yatış şekli, tedavi gördüğü kli-
nik, klinikte yatış süresi, refakatçi kalma 

durumu, hastanede yattığı sürede hemşi-
relik bakımından genel memnuniyeti ve 
genel sağlık durumunu değerlendirmesi) 
göre hemşirelik bakımından memnuniyet 
düzeyleri farklı mıdır?

BULGULAR

Araştırma kapsamına alınan hastaların 
%51.0‘ının kadın, %45.2’sinin 40-64 yaş 
grubunda, %75.7’sinin evli, %51.0‘ının il-
köğretim mezunu, %35.0‘ının ev hanımı, 
%86.4‘ünün sosyal güvenceye sahip, % 
59.7’sinin de gelirinin orta düzeyde olduğu, 
%63.6’sının il merkezinde yaşadığı belirlen-
miştir. Araştırma kapsamına alınan hastaların 
sosyo-demografik özellikleri (Tablo 1)‘de 
gösterilmektedir. Hastaların %38.3’ünün 
hastaneye ilk kez yattığı, %66.5’inin acil 
servisten birime kabul edildiği, %24.3’ünün 
daha önce dahiliye kliniğinde yatmış olduğu, 
%54.4’ünün 2-7 gün arası hastanede kaldı-
ğı ve %84.0‘ünün refakatçisinin sürekli ya-
nında bulunduğu belirlenmiştir.  Hastaların 
%55.8’inin hastanede kaldığı süre içinde 
hemşirelik bakımından genel olarak mem-
nun olduğunu ve %44.2’sinin genel sağlık 
durumunu “fena değil” olarak ifade ettiği 
saptanmıştır. Hastaların hastanede kaldıkları 
süre içinde yatışlarına ilişkin bilgileri Tablo 
2’de görülmektedir. Bu çalışmada, hastaların 
Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçe-
ğinden aldıkları puan ortalamaları 67.828 ± 
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16.138 olarak belirlenmiştir. Araştırmada, 
Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği 
madde puan ortalamalarına göre hastaların 
memnuniyet alanları incelendiğinde; servis-
te kendilerine tanınan serbestlik miktarı (ort: 
3,762 ± 1,094), hemşirelerin mahremiyetle-

rine gösterdikleri saygı (ort: 3,784 ± 1,024) 
ve hemşirelerin kendilerine yardımcı olma 
durumları (ort: 3,553 ±0,929)  hastaların en 
fazla memnuniyet duydukları alanlar olarak 
saptanmıştır.  

Tablo 1. Dahili Birimlerde Yatan Hastaların Sosyo-Demografik Özelliklerinin Dağılımı

Hastaların Demografik Özellikleri n Yüzde (%)

Cinsiyet Kadın
Erkek

101
105

49.0
51.0

Yaş 18-39
40-64
65 Yaş üstü

40
93
73

19.4
45.2
35.4

Medeni Durum Evli
Bekâr

156
50

75.7
24.3

Eğitim Düzeyi Okur-yazar
İlköğretim
Lise
Üniversite

38
105
41
22

18.4
51.0
19.9
10.7

Meslek İşçi
Memur
Serbest Meslek
Ev Hanımı
Öğrenci
Emekli
Diğer

30
10
39
72
6
42
7

14.6
 4.9
18.9
35.0
 2.9
20.4
 3.3

Sosyal Güvence Var
Yok

178
28

86.4
13.6

Gelir Düzeyi Düşük
Orta
Yüksek

80
123
3

38.8
59.7
1.5

Yaşadığı Yer İl
İlçe
Kasaba/köy

131
61
14

63.6
29.6
6.8
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Tablo 2. Dahili Birimlerde Yatan Hastaların Yatış Özelliklerinin Dağılımı

Hastaların Yatış Özellikleri
n Yüzde (%)

Hastaneye Yatış Sayısı 1 Kez
2 Kez
3 Kez
4 ve üstü

79
52
25
50

38.3
25.2
12.2
24.3

Hastaneye Yatış Şekli Acil Servis
Poliklinik Muayeneden Sonra

137
69

66.5
33.5

Tedavi Gördüğü Birim Dahiliye
Kardiyoloji
Nöroloji
Enfeksiyon ve Klinik Mik.
Nefroloji
Hematoloji
Romatoloji
Gastroentoloji

50
34
49
17
14
12
6
24

24.3
16.5
23.8
8.3
6.8
5.8
2.9
11.7

Yatış Süresi 2-7 Gün
8-14 Gün
15-29 Gün
1 Ay ve üzeri

112
57
18
19

54.4
27.7
8.7
9.2

Refakatçi Durumu Sürekli
Bazen
Hiç Yoktu

173
29
4

84.0
14.1
1.9

Memnuniyet Hiç Memnun Değilim
Az Memnunum
Kararsızım
Memnunum
Çok Memnunum

3
15
12
115
61

1.5
7.3
5.8
55.8
29.6

Genel Sağlık Durumu Mükemmel
Çok İyi
İyi
Fena Değil
Kötü

7
11
74
91
23

3.4
5.3
35.9
44.2
11.2
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Hemşireler tarafından evinde gibi hissetti-
rilmeleri (ort:3.155±1.066), durumları ve 
tedavileri ile ilgili hemşireler tarafından ye-
terli bilgilendirilmeleri (ort:3.184 ±1.075) ve 
verilen bilginin yeterliliği (ort:3.165 ±1.157) 
alanları ise hastaların en az memnuniyet duy-
dukları alanlar olarak belirlenmiştir.

Hastaların yatış özelliklerine göre HBMÖ 
puan ortalamaları incelendiğinde; hastaların 
hastaneye yatış sayısı, hastaneye yatış şekli, 
tedavi gördüğü birim, klinikte yatış süresi, 
refakatçi kalma durumu, genel sağlık duru-
munu değerlendirme faktörlerinin hemşirelik 
bakımından memnuniyetlerine etki etme-
diği ancak hastaların hastanede yattığı sü-
rede hemşirelik bakımına ilişkin algılarının 
memnuniyet üzerinde etkili olduğu (p<0.05) 
saptanmıştır (Tablo 3). Hastalara, hemşirelik 
bakımından genel olarak memnun musunuz 
diye sorulduğunda %85.4’ü hemşirelik bakı-
mından “memnun ve çok memnun” oldukla-
rını ifade etmiştir (Tablo 2).

Hastaların sosyo-demografik özelliklerine 
göre HBMÖ puan ortalamaları incelendiğin-
de; cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, 
meslek, sosyal güvence varlığı, gelir düzeyi, 
yaşadığı yer faktörlerinin memnuniyet üze-
rinde etkili olmadığı belirlenmiştir. Bu çalış-

mada, hastaların eğitim durumu ile hemşirelik 
bakımından memnuniyet arasında istatistik-
sel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 
(p>0.05). Ancak istatistiksel olarak anlamlı 
olmamakla birlikte üniversite mezunu olan 
hastaların memnuniyet düzeylerinin diğer 
gruplara oranla daha düşük olduğu; erkek 
hastaların kadın hastalara oranla memnuniyet 
düzeylerinin daha yüksek olduğu; hastaların 
gelir düzeyleri arttıkça memnuniyetlerinin 
azaldığı; Hematoloji biriminde yatan hasta-
ların diğer klinik hastalarına göre hemşirelik 
bakımından daha az memnun oldukları; sü-
rekli refakatçisi olan hastaların memnuniyet 
düzeylerinin, refakatçisi olmayanlara göre 
daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Bu çalışmada yaş faktörünün memnuniyet 
üzerinde etkili olduğu belirlendi (F=465; 
p=0.009). Farklılığın hangi gruptan kaynak-
landığını belirlemek üzere Post Hoc Test Bon-
ferroni testi uygulanmıştır. Buna göre; 40-64 
yaş grubundakilerin hemşirelik bakımından 
memnuniyet puanlarının daha yüksek olduğu, 
40-64 yaş grubundaki hastaların memnuniyet 
puanları ile 18-39 yaş grubundaki hastaların 
memnuniyet puanları arasındaki farkın ista-
tistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0.05) sap-
tanmıştır (Tablo 3). 
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Tablo 3. Dahili Birimlerde Yatan Hastaların Sosyo-Demografik ve Yatış Özelliklerine 
Göre HBMÖ Puan Ortalamalarının Dağılımı

Hastaların Demografik ve Yatış 
Özellikleri

N NHBMÖ*X ± Ss/Ortanca (Min-
Max)

Önemlilik durumu

Cinsiyet

Kadın
Erkek

101
105

67.06 ± 17.36
68.57 ± 14.91

t=-0.673  
p=0.502

Yaş

18-39
40-64
65 yaş üstü

40
93
73

61.68 ± 17.38
70.88 ± 14.52
67.31 ± 16.59

F=465 
 p=0.009*

Eğitim Düzeyi

Okur-yazar
İlköğretim
Lise
Üniversite

38
105
41
22

67.73 ± 14.19
68.39 ± 15.80
69.09 ± 17.53
62.97 ± 18.36

F=-789 
 p=0.375

Hastanın Tedavi Gördüğü Birim

Dahiliye
Kardiyoloji
Nöroloji
Enfeksiyon ve Klinik Mik.
Nefroloji
Hematoloji
Romatoloji
Gastroentoloji

50
34
49
17
14
12
6
24

61.80 ± 16.48
64.32 ± 15.94
66.43 ± 14.95
61.65 ± 15.52
67.21 ± 19.36
60.25 ± 7.01
68.67 ± 7.58
67.42 ±14.69

F=0.793  
p=0.594

Hastaların Hemşirelik Bakımından Genel Memnuniyeti

Hiç Memnun Değilim
Az Memnunum
Kararsızım
Memnunum
Çok Memnunum

3
15
12
115
61

32.00 (30.00 – 39.00)
50.00 (36.00 – 63.00)
53.00 (36.00 –68.00)
60.00 (29.00 –95.00)
78.00 (31.00 –95.00)

χ2=71.833 
 p=0.000*

Hastaların Genel Sağlık Durumu Algıları



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl: 2018

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Semester Issue: 14 Year: 2018

ID:377 K:809
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)

33

ULUSLARARASI HAKEMLİ
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

PRINT ISSN: 2148-4872 - ONLINE ISSN: 2149-2468

ULUSLARARASI HAKEMLİ
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

PRINT ISSN: 2148-4872 - ONLINE ISSN: 2149-2468

Mükemmel
Çok İyi
İyi
Fena Değil
Kötü

7
11
74
91
23

76.43 ± 20.81
67.00 ± 17.82
64.64 ± 13.70
63.31 ± 15.32
63.26 ± 16.99

F=4.840
p=0.304

TARTIŞMA

Hastanın hastanede kaldığı süre içinde hasta 
bakımının çeşitli aşamalarında, hastane en-
feksiyonları, ilaç dağıtım hataları ve hasta 
düşmeleri gibi bakım hataları ile karşılaşıla-
bilir ve etkili hemşirelik bakımı ile bu hata-
lar engellenebilir (Nantsupawat et al., 2016: 
84). Gerçekten yaşamsal önemi olan bakım 
kalitesini araştırmak için hasta memnuniyeti 
önemli bir göstergedir (Larsson et al., 1999: 
133-134). Hemşirelerin bakım kalitesini ar-
tırmak ve çalışmalarını daha görünür hale 
getirmek için hasta memnuniyetini ölçmek 
şarttır (Merkouri et al., 1999a: 19-28).

Bu doğrultuda dahili birimlerde yatan hasta-
ların hemşirelik bakımına ilişkin memnuni-
yet düzeylerinin ve ilişkili olabilecek faktör-
lerin belirlenmesi için yapılan bu araştırmada 
hastaların, Hemşirelik Bakımından Memnu-
niyet Ölçeğinden aldıkları puan ortalaması-
nın 67.828 ± 16.138 olduğu saptandı. Ayrıca 
hastaların “hemşirelik bakımından memnun 
musunuz?” sorusuna %85.4 oranında “mem-
nunum” ve “çok memnunum” yanıtını ver-
dikleri belirlendi. Bu konu ile ilgili yapılan 
ve farklı kliniklerde yatan hastaların hem-

şirelik hizmetleri ve bakım uygulamalarına 
ilişkin memnuniyetini değerlendiren birçok 
çalışmada da hastaların aldıkları hemşirelik 
hizmetlerinden ve bakım uygulamalarından 
memnun oldukları saptanmıştır (Tükel vd., 
2004: 212; Aksakal ve Bilgili, 2008: 242-
249; Kıdak ve Aksaraylı, 2008: 111; Geçkil 
vd., 2008: 41-48; Tuğut ve Gölbaşı, 2013: 38; 
Kayrakçı ve Özşaker, 2014: 105; Cerit, 2016: 
27-36).

Araştırmada, Hemşirelik Bakımından Mem-
nuniyet Ölçeği maddeleri puan ortalamalarına 
göre hastaların memnuniyet alanları incelen-
diğinde; hastaların  “serviste tanınan serbest-
liğin miktarı, hemşirelerin mahremiyetlerine 
gösterdikleri saygı, hemşirelerin kendilerine 
yardımcı olma durumları”na ilişkin sorula-
ra verdikleri cevaplarla, bu alanların en çok 
memnuniyet duydukları alanlar olduğu be-
lirlendi. Hastaların “hemşirelerin kendilerini 
evlerinde gibi hissettirmeleri, hemşirelerin 
durumları ve tedavileri ile ilgili yeterli bilgi 
vermeleri ve verdikleri bilginin yeterliliğine 
ilişkin sorulara verdikleri cevaplarla bu alan-
ların en az memnuniyet duydukları alanlar ol-
duğu saptandı. Bu sonuç hastanedeki mevcut 
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fiziksel ve sosyal konforun hastalara yeterin-
ce ulaştırılmadığını ya da hastaların yeterince 
bilgilendirilmediğini düşündürmektedir. Hal-
buki literatürde hastanelerin fiziksel konforu 
ve sosyal yönden sağladığı imkânların has-
taların memnuniyetini artırdığı ve hastaların 
kendilerini evindeymiş gibi hissetmelerine 
neden olduğu rapor edilmektedir (Yılmaz, 
2001: 73).

Hastaların en az memnun olduğu ikinci ve 
üçüncü alanlar, konusu itibariyle birbiri ile 
paralellik göstermekte olup, bu durum hemşi-
relerin yoğun çalışmaları, hasta eğitimlerine 
yeterince zaman ayıramamaları ve ilgili alan-
da fazla bilgi edinmediklerini düşündürmek-
tedir.  Hastaları bilgilendirmek, hasta mer-
kezli kalite geliştirme çalışmalarında esastır. 
Hemşire davranışının ve bilgilendirmenin 
hasta memnuniyetinde en önemli etken oldu-
ğu, hemşirenin hastayı bilgilendirmemesinin 
memnuniyeti olumsuz olarak etkilediği sap-
tanmıştır (Savaş ve Bahar, 2011: 27; Çelik, 
2013: 89). Yeterince bilgilendirilen hastanın 
tedavi ve bakıma daha çok uyum sağladığı 
ve yeterince bilgilendirmenin hasta güçlen-
dirmesinde gerekli ve şart olduğu vurgulan-
maktadır (Malsh and Malsh, 1999: 307-315; 
Yılmaz, 2001: 72). Hastaların en çok önem 
verdikleri alanlar; hemşirelerin empati kura-
bilmeleri, bilgili, saygılı, güler yüzlü olmaları 
ve onlara yardımcı olmaları olduğu belirtil-
mektedir (Savaş ve Bahar, 2011: 24; Arslan 

ve Kelleci, 2012: 2; Bölükbaş ve Türköz, 
2002: 1; Çelik, 2013: 10). Alasad ve arkadaş-
larının (2015) HBMÖ kullanarak yaptıkları 
çalışmada; hastaların hemşirelerin içtenlikle 
verdikleri bakım ve tedaviden memnun iken;  
durum ve tedavilerine ilişkin verdikleri bilgi-
nin yeterliliğinden memnun olmadıkları sap-
tanmıştır.

Hastaların sosyo-demografik ve yatış özellik-
leri ile hemşirelik bakım memnuniyet puan-
ları arasındaki ilişki incelendiğinde; cinsiyet, 
medeni durum, eğitim düzeyi, meslek, sosyal 
güvence varlığı, gelir düzeyi, yaşadığı yer, 
hastaneye yatış sayısı, hastaneye yatış şekli, 
tedavi gördüğü bölüm, klinikte yatış süresi, 
refakatçi kalma durumu, genel sağlık duru-
munu değerlendirme durumu ile hemşirelik 
bakım memnuniyet puanları arasında istatis-
tiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı belir-
lendi. 

Bu araştırmaya katılan kadın ve erkek hasta-
ların memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı 
bir farklılık bulunmadı. İstatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık bulunmasa da erkek has-
taların kadın hastalara oranla memnuniyet 
düzeyleri daha yüksekti. Literatürde, cinsiyet 
ve memnuniyet düzeyi arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı yö-
nünde benzer çalışmalar mevcuttur (Larsson 
et al., 1999: 133; Uzun, 2003: 16-24; Geçkil 
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vd., 2008: 41; Savaş ve Bahar, 2011: 25; Ars-
lan vd., 2012: 717-724; Cerit, 2016: 27-31).

Araştırma kapsamına alınan hastaların hem-
şirelik bakımından memnuniyet düzeyleri ile 
yaş değişkenine bakıldığında gruplar arasın-
da fark anlamlı bulunmuştur. 40-64 yaş grubu 
hastaların hemşirelik bakımından diğer yaş 
gruplarına göre daha fazla memnun olduğu, 
65 yaş ve üstü hastaların da 18-39 yaş gru-
bu olan hastalara oranla memnuniyetlerinin 
daha yüksek olduğu görülmektedir. Araştır-
mamızın sonuçları yaş ilerledikçe hemşirelik 
bakımı ile ilgili deneyimler, hastaların daha 
hoşgörülü olması ve verilen sağlık hizmet ka-
litesinin artması nedeniyle memnuniyet düze-
yinin arttığını bildiren çalışmalarla uyumlu-
dur (Uzun, 2003:16-24; Apay, vd., 2009:242; 
Şahin ve Özdemir, 2014:1-7). Bu çalışmanın 
aksine yaş faktörünün hasta memnuniyetine 
etki etmediği yönünde çalışmalarda mevcut-
tur (Hastaoğlu, 2007: 9; Geçkil vd., 2008: 
41; Aksakal ve Bilgili, 2008: 247; Savaş ve 
Bahar, 2011: 27; Tuğut ve Gölbaşı, 2013: 40; 
Cerit, 2016: 27).  

Anlamlı bir farklılık olmamakla birlikte üni-
versite mezunu olan hastaların memnuniyet 
düzeylerinin diğer gruplara oranla daha dü-
şük olduğu görülmektedir. Bu durum üniver-
site mezunu hastaların bilgi düzeylerinin ve 
beklentilerinin yüksek olması ile açıklanabi-
lir. Benzer şekilde literatürde birçok araştırma 

hastaların öğrenim durumu arttıkça beklenti-
lerin artması ile birlikte hemşirelik hizmet-
leri ile ilgili memnuniyet düzeylerinin daha 
düşük olduğu sonucunu bildirmektedir (Jo-
hansson et al., 2002: 341; Uzun, 2003:16-24; 
Yürümezoğlu, 2007: 47; Kıdak ve Aksaraylı, 
2008: 105; Arslan vd., 2012: 717-724; Cerit, 
2016: 27). Alasad ve arkadaşlarının (2015) 
çalışmasında, eğitim düzeyinin hemşirelik 
bakımına ilişkin hasta memnuniyetinin ar-
tırılmasında önemli bir etkiye sahip olduğu, 
eğitim seviyeleri artıkça hastaların bakım ve 
yüksek standart beklentilerinin arttığına vur-
gu yapmaktadır.

Dahili birimlerde yatan hastaların memnuni-
yet düzeyleri klinikler bazında değerlendiril-
diğinde; hematoloji kliniğinde yatan hastaların 
memnuniyet düzeyinin diğer kliniklerde yatan 
hastalara göre düşük olduğu, Romatoloji kli-
niğinde yatan hastaların memnuniyet düzeyi-
nin ise diğer kliniklerde yatan hastalarına göre 
yüksek olduğu, ancak aradaki farkın istatistik-
sel olarak anlamlı olmadığı belirlendi.

Hastaların memnuniyet algıları ile hemşi-
relik bakımından memnuniyet düzeylerinin 
ilişkili olduğu saptandı. Hemşirelik bakımın-
dan memnun değilim diyenlerin ölçekten de 
düşük puan aldıkları; memnunum diyenlerin 
de yüksek puan aldıkları saptandı. Hastaların 
%85.4’ünün hemşirelik bakımından “mem-
nun veya çok memnun” olduğu belirlendi 
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(Tablo 2). Yürümezoğlu (2007:44) çalışma-
sında, hastaların %81.4’ünün hemşirelik bakı-
mından “memnun ve çok memnun” olduğunu 
saptamıştır. Kayrakcı ve Özşeker (2014: 107) 
çalışmasında, hastaların hastanede kaldıkları 
sürede %87.7’sinin hemşirelik bakımından 
“orta derecede” ve “çok memnun” olduğunu 
saptamıştır. Geçkil ve arkadaşlarının (2008) 
en az iki gün yatan 403 hasta ile yaptığı ça-
lışmalarında, hastaların hastanede yattığı süre 
içinde %82.3’ünün “tamamen memnun”, 
“çok memnun” ve “memnun” olduğunu sap-
tamışlardır. Çalışma sonuçları ile bu bulgular 
paralellik göstermektedir.

Bu çalışmada, hastaların genel sağlık algıla-
rı ile hemşirelik bakım memnuniyetleri ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
bulunmadı. Araştırma kapsamına alınan has-
taların %44.6’sı genel sağlık durumunu “mü-
kemmel, çok iyi, iyi” olarak, %55.4’ü genel 
sağlık durumunu “fena değil, kötü” olarak 
değerlendirdi. İstatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık olmasa da gruplar arası memnuni-
yet düzeyleri incelendiğinde; genel sağlık 
durumunu “mükemmel, çok iyi, iyi” olarak 
ifade eden hastaların, genel sağlık durumunu 
“fena değil, kötü” olarak ifade eden hastalara 
oranla hemşirelik bakımından memnuniyet 
düzeylerinin daha yüksek olduğu görüldü. 
Literatürde hastaların hastanede yattığı süre 
içinde genel sağlık durumu algılarının hem-

şirelik bakımından memnuniyet düzeylerini 
etkilediği rapor edilmektedir. Hastanın kendi 
sağlık durumunu kötü olarak nitelendirmesi-
nin bakım memnuniyet algısını da olumsuz 
şekilde etkilediği bildirilmektedir (Yürüme-
zoğlu, 2007: 50; Thi et al., 2002: 493-504; 
Alasad et al., 2015: 536-568).

SONUÇ 

 Araştırma kapsamına alınan hastaların hem-
şirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin 
ortalamanın üzerinde olduğu; hastaların yaşı-
nın ve hastanede kaldığı sürenin, hemşirelik 
bakımına ilişkin genel değerlendirmelerinin 
memnuniyet puanlarını etkilediği saptanmıştır. 

ÖNERİLER

Bu sonuçlar doğrultusunda; özellikle hasta 
memnuniyetini artıran ve azaltan unsurların 
araştırıldığı çalışmalar yapılması, memnuni-
yetin yaş gruplarına göre farklılık gösterdiği 
ve özellikle genç grubun memnuniyet düze-
yinin düşüklüğünün hemşirelik bakımının 
planlanması ve uygulanmasında dikkate alın-
ması, öğrenim düzeyi yüksek olan hastaların 
aldıkları sağlık bakımı konusunda bilgi ve 
beklentilerinin yüksek olduğunun göz önünde 
bulundurulması, hematoloji kliniğinde yatan 
hastaların memnuniyetsizlik gerekçelerinin 
araştırılması ve daha büyük örneklem grubu 
ve değişik ölçüm araçları ile benzer ölçüm-
lerin yapılması, hemşirelik bakım kalitesinin 
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artırılmasına katkı sağlayacağı düşüncesi ile 
önerilmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Person who needs care entrusts his body, health, life and his 
most vulnerable and the most private parts to the person who is responsible for his care (Dinc, 
2010:76). Low quality services cause to prolong the healing process and raise the total expenses 
(Kidak and Aksarayli, 2008:111). Patients who are satisfied with the health care services are 
known to trust and be compatible with the suggestions that are given from health care workers, 
thus their satisfaction levels rise (Yilmaz, 2001:73).  That is why it’s important for patients to 
be pleased with their health care services. Patient satisfaction is a multidimensional concept that 
relies on the health care that the patient receives and his perspective for it, that is variable from 
patient to patient and that is affected from many other elements (Yilmaz, 2001:70, Johansson et 
al., 2002:337, Larrabee et al., 2004:254-268; Kidak and Aksarayli, 2008:93).  Pleased patients 
indicate the performance of the health care center along with the quality of the nursing services 
(Kidak and Aksarayli, 2008:92-93). Especially, benefits of the practical and variable applicati-
ons given by nurses are used for evaluating the health care service quality (Akin and Erdogan, 
2007:646-653). Nurses have a big responsibility on determining the patients’ satisfaction thro-
ughout the different processes such as acceptance, care, education and being a consultant of 
the patient (Aksakal and Bilgili, 2008:243). Thus, nursing services have a big role on patients’ 
perception and satisfaction throughout the whole process (Sise, 2013:70). Patients’ perceptions 
on health care quality have been investigated in different ways. Socio-demographic qualiti-
es are one of the most studied variables. However, it’s not fully understood (Larsson et al., 
1999:133). Along with the increase in chronic diseases, health care services and its evaluation 
are more important.  These diseases require long term care and treatments covering patient’s 
reproductive period. Chronic diseases disrupt the person’s balance and require a new accor-
dance to life. Patient needs a professional nursing services in this process (Elbi Mete, 2008:3; 
Incirkus and Nahcivan, 2011:102; Akin Korhan, et al., 2013:200). Patient-nurse interactions 
are prolonged in internal medicine clinics due to patients’ chronic diseases (Incirkus and Nahci-
van., 2011:102). Collecting the data about nursing health care is going to be useful for a better 
understanding for its deficiencies and for better nursing services in the future (Merkouris et 
al., 1999b:91-100).  Aim In this study, we aimed to determine the satisfaction rates of pati-
ents who are hospitalized in internal medicine clinics and related factors to their satisfaction.  
Method: Definitive type study was conducted at internal medicine clinics (internal medicine, 
cardiology, neurology, infections and clinic microbiology, hematology, rheumatology, gastro-
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enterology, and nephrology) of an education and research hospital in Istanbul in between April 
01, 2016- June 01-2016. For the average %0.5 difference, minimum number of 182 patients 
were needed (%85 str and p<0.05). Because %20 of patients may become out of the study, 206 
patients were included. Data have been collected using the patient information form and the 
Newcastle satisfaction scale on nursing care. Evaluation of the data collecting from patients 
with face-to-face interviews was done by SPSS 21.0 statistics package program. Results were 
evaluated within %95 confidence and p<0.05 significance level. Findings: In this study, pati-
ents’ satisfaction scale on nursing care score was 67.828 ± 16.138 in average. When patients’ 
socio-demographic qualities are compared to their scores, it was shown that gender, income, 
social security, profession, marital status, education, place of residence had no significant effect 
while age (F=465; p=0,009) was an important factor on their scores. In order to determine the 
group causing the difference, Post Hoc Test Bonferroni was applied. According to that; 40-64 
age group scores were significantly different than that of 18-39 age group (p<0.05). While there 
was not a significant difference, patients who are graduated from a university were less satisfied 
with their health care services than that of patients who are not. This result could be explained 
by their higher knowledge and expectations. When patients’ scores were evaluated according 
to their hospitalization characteristics, hospitalization counts, hospitalization qualities, clinics 
that they receive treatment, hospitalization duration, companion situations, evaluations on their 
general health, there were no significant correlation with their satisfaction with nursing health 
care services, while evaluation of nursing health care services during hospitalization were a 
significant factor on their satisfaction(p<0.05).  Patients’ scores were high or low, consistent 
with what they told. %85.4 of patients was “pleased or very pleased” with nursing health care 
while they were hospitalized. When patients’ scores were compared between different internal 
medicine clinics, patients who were hospitalized in hematology clinics were less satisfied than 
that of hospitalized in different clinics, while patients who were hospitalized in rheumatology 
clinics were more satisfied than that of hospitalized in different clinics by an insignificant factor 
(p<0.05).  %44.6 of patients evaluated their current state of health as “perfect, very good, good” 
while %55.4 of them as “not bad, bad”. Although there were no significant statistical difference 
between the satisfaction rates, patients’ perception of their state of health was likely to have an 
influence on their satisfaction levels with nursing care services. As a result, it was understood 
that patients’ satisfaction rates with nursing care services were higher than the average; pati-
ents’ ages and evaluating health care services of nurses had an influence on their satisfaction 
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rates.  Result: There was no difference found in satisfaction level of the patients in terms of 
nursing, related to patients‘ sex, marital status, education level, occupation, social security, le-
vel of income, place of residence, number of hospitalizations, type of hospitalization, treatment 
clinic, duration of hospital stay, attendance status, evaluating general health status (p> 0.05). 
However, the satisfaction level of patients 40-64 years group was found higher than others 
(p <0.05). Conclusion: With these findings, conducting researches to determine the factors 
which increase or decrease the patient’s satisfaction, taking age as a factor that affects patients’ 
satisfaction rates -especially younger ages tend to be less satisfied- into account and acting 
accordingly, taking patients higher expectations into account when they have higher educati-
on, investigating reasons for lower satisfaction rates among patients who were hospitalized in 
hematology clinics and conducting more studies with bigger sample groups and with different 
tools are recommended for better nursing services.  
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KONTROL LİSTESİ KULLANAN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN 
NÖBET DEVİR TESLİM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (1)

ASSESSMENT OF HANDOVER EFFICIENCY OF INTENSIVE CARE 
NURSES USING THE CHECKLIST

Rujnan TUNA1, Birşen DALLI2

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü,  
İstanbul / Türkiye 

2Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy / Türkiye

ORCID ID: 0000-0001-8331-48971, 0000-0003-2441-05922

Öz: Amaç: Bu çalışma kontrol listesi kullanılarak yapılan 
nöbet devir tesliminde yoğun bakım hemşirelerinin nö-
bet devir teslim etkinliği ile bunu etkileyen faktörlerin 
belirlenmesi amacıyla, tanımlayıcı araştırma tasarımında 
gerçekleştirildi. Yöntem: Çalışma, İstanbul’da bir kamu 
hastanesinde çalışan 72 yoğun bakım hemşiresi ile Ocak ve 
Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmanın 
verilerinin toplanmasında tanımlayıcı bilgi formu, yoğun 
bakım hemşirelerinin güvenli uygulama kontrol listesi ve 
Nöbet Devir Teslim Değerlendirme Ölçeği kullanıldı. Ver-
iler IBM SPSS Statistics 22.0 istatistik programı kullanılarak 
analiz edildi. İstatiksel değerlendirme yüzdelik hesaplama, 
Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri ile yapıldı. Bul-
gular: Araştırma sonucunda kontrol listesi kullanılarak 
yapılan nöbet devir tesliminde yoğun bakım hemşirelerinin 
nöbet devir teslimi etkinliğinin orta değerin üzerinde 
olduğu, “bilginin niteliği” alt boyutunda ise en yüksek puanı 
aldıkları belirlenmiştir. Kişisel ve mesleki özelliklere göre ise 
hemşirelerinin nöbet devir teslim etkinliği arasında anlamlı bir 
fark bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç: Çalışma sonucunda kon-
trol listesi kullanılarak yapılan nöbet devir tesliminde yoğun 
bakım hemşirelerinde nöbet devir tesliminin etkin olarak 
gerçekleştiği belirlenmiş olsa da hasta güvenliğinin sürdürül-
mesi için fazla çalışma yapılmasına gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Bakımının Niteliği, Hasta, Hasta 
Güvenliği, Yoğun Bakım, Hemşire

Abstract: Aim: This study was carried out in a descriptive 
research design to determine the handover efficiency of in-
tensive care nurses using the control list during the handover 
and the factors affecting it. Method: The study was conducted 
with 72 intensive care nurses working in a public hospital in 
Istanbul between January and March 2017. Descriptive infor-
mation form, safe application checklist of intensive care nurses 
and Handover Evaluation Scale were used to collect the data 
of the study. The data were analyzed by using IBM SPSS Sta-
tistics 22.0 statistical software. Percentage calculation, Mann 
Whitney U and Kruskal Wallis tests were used in the statistical 
analysis. Results: As a result of the research, it was found that 
the effectiveness of the intensive care nurses’ handover effec-
tiveness using the checklist was above the median value, and 
the highest score in the “quality of information” sub-dimen-
sion. According to personal and occupational characteristics, 
there was not any statistically significant difference with the 
nursing handover efficiency of intensive care nurses (p>0.05). 
Conclusion: Although it has been determined that handover 
is effective in intensive care nurses using the checklist, there 
is a need for further study in order to maintain patient safety.

Key Words: Quality of Health Care, Patient, Patient Safety, 
Critical Care, Nurse
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GİRİŞ

Yoğun bakım hemşireliği hastaların fizyolojik 
ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına ve 
hemşirelik girişimleri sırasında güvenli hasta 
bakımının sürdürülmesine dayanmaktadır 
(Alves, 2013: 115-122). Güvenli hasta 
bakımının sürdürülebilmesi için hemşirelik 
girişimleri sırasında gelişebilecek istenmeyen 
durumların ve risklerin önlenmesi temel he-
deftir (Alves, 2013: 115-122; Dal et al., 2013: 
242-249). 

Yoğun bakımlarda uzun çalışma saatleri ve 
yoğun hemşirelik girişimlerinin; yıpratıcı 
çalışma koşulları, birden fazla görev üstlenme, 
aşırı iş yükü gibi çalışma koşullarında olum-
suzluk yaratan durumların hata yapma ris-
kini artırdığı belirtilmektedir. Küçükoğlu et 
al. (2016: 93) tarafından yapılan çalışmada, 
hemşirelerin %58.2’sinin en az bir kez tıbbi 
hatalardan sorumlu olduğu; Kabataş Solak ve 
ark. (2014: 66) tarafından yapılan çalışmada 
ise hemşirelerin tıbbi hata nedenleri olarak 
hemşire sayısının azlığı (%43), hemşireye 
görev dışı işlerin yüklenmesi (%40), iş yükünün 
fazla olması (%32) vb. sebepler bildirilmiştir. 
Özellikle de hastaların mevcut olan klinik 
tablosunda ve vücut fonksiyonlarındaki en 
ufak bir değişikliğin bile ciddi sonuçlara yol 
açabileceği yoğun bakım ünitesinde hata 
yapma riski daha da fazladır (Simão et al., 
2013: 30-35). Gelişebilecek istenmeyen du-

rumlar kaçınılmaz olduğu gibi zarar verici de 
olabilmektedir. Bu yüzden yoğun bakımlarda 
sunulan sağlık bakımının değerlendirilmesi 
hasta güvenliğinin sağlanması ve sürdürülm-
esi açısından büyük önem taşımaktadır (Wil-
son et al., 2010: 458-471). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hasta 
güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmes-
inde iletişim eksikliğini (%65) en önemli 
risk faktörü olarak belirtmiştir (World Health 
Organization, 2009). Bu açıdan, nöbet devir 
teslim sürecinde güncel ve güvenilir bilginin 
aktarımı önem taşımaktadır. (Riesenberg et 
al., 2010: 24-34). 

Nöbet devir tesliminin öncelikli amacı, 
hastaların klinik durumunu aktarmak, 
güvenli ve kaliteli bir bakım sürdürülmes-
ini sağlamaktır. Etkili bir nöbet devir tes-
limi ise bakımın sürekliliğini kolaylaştırır ve 
hasta güvenliğinin korunmasını arttırır. Bu-
nunla birlikte, uygun olmayan ve etkisiz nö-
bet devir teslimi sırasında iletişim eksikliği, 
hastanın güvenliğini tehlikeye sokabilmekte-
dir (Riesenberg et al., 2010: 24-34). Etkisiz 
nöbet devir tesliminin ilaç hatalarını artırdığı, 
tedavinin seyrini geciktirdiği, hasta memnuni-
yetini düşürdüğü ve hastanede kalış süresini 
uzattığı bildirilmektedir (Manser and Foster, 
2011: 181-191; Riesenberg et al., 2010: 24-
34). 
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Li et al. (2011: 860-867) ayrıca, kötü bir 
nöbet devir teslim sürecinin yoğun bakım 
ünitelerinde tıbbi hatalara önemli katkıda 
bulunduğunu saptamıştır. Bununla birlik-
te yapılan pek çok çalışma ise etkili nöbet 
devir tesliminin iletişimi ve hastanın mem-
nuniyetini artırdığını göstermiştir (Li et al., 
2011: 860-867; Riesenberg et al., 2010: 24-
34; Roberts et al., 2012: 247-252; Thomas 
and Donohue-Porter, 2012: 247-252). Bu 
açıdan tıbbi hataları önlemek, hasta güvenliği 
ve bakım kalitesini artırmak için nöbet 
devir prosedürünün geliştirilmesini zorunlu 
kılmaktadır.

Nöbet devir teslimlerinde kontrol liste-
lerinin kullanılmasının da, hasta ile ilgili 
önemli bilgilerin göz ardı edilmeden bilgi 
yönetimine yardımcı olduğu ifade edilmiştir 
(Salzwedel et al., 2013: 176-181). Çalışmalar, 
kontrol listesi kullanımının, nöbet devir süre-
cinin ve bakımın kalitesini artırdığını ve 
hasta güvenliğini de artırdığını saptamıştır 
(Hershey, 2015: 139-152; Matic et al., 
2010: 184-189; Mohorek and Webb, 2014: 
402-409). Bununla birlikte, kontrol listesi 
kullanımının belirli ayrıntıların unutmasını 
önlediğini ve hemşirelerin hastaları bütün-
sel bir şekilde anlamalarına katkı sağladığı 
vurgulanmaktadır (Australian Commission 
on Safety and Quality in Health Care, 2010). 

Sonuç olarak, yoğun bakım ünitelerinde 
nöbet devir tesliminin etkili bir şekilde 
gerçekleştirilmesi, diğer birimlere göre daha 
karmaşık ve zorlu bir süreç olup; hasta bilg-
ilerinin doğru ve eksiksiz olarak transferi 
için standardize edilmiş profesyonel iletişim 
araçlarının kullanımına gereksiniminin 
olduğu vurgulanmaktadır (Dal et al., 2013: 
242-249). 

GEREÇ ve YÖNTEM

Araştırmanın Amacı ve Türü

Bu çalışma, kontrol listesi kullanılarak 
yapılan nöbet devir tesliminde yoğun bakım 
hemşirelerinin nöbet devir teslim etkinliği 
ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi 
amacıyla tanımlayıcı araştırma tasarımında 
gerçekleştirildi.

Araştırmanın amacından yola çıkılarak aşağı-
daki araştırma sorularına yanıt aran mıştır:

Kontrol listesi kullanılarak yapılan nöbet 
devir tesliminde yoğun bakım hemşirelerinin 
nöbet devir tesliminin etkinlik düzeyi nedir? 

Kontrol listesi kullanılarak yapılan nöbet 
devir tesliminde yoğun bakım hemşirelerinin 
nöbet devir teslim etkinliği ile kişisel ve 
mesleki değişkenler arasında anlamlı bir fark 
var mıdır?
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Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde yer 
alan bir eğitim ve araştırma hastanesinde 
çalışan yoğun bakım hemşireleri oluştur-
muştur. Araştırmaya amaçlı örneklem 
yöntemi kullanılarak en az 1 yıl yoğun 
bakım hemşireliği deneyimi olan tüm yoğun 
bakım hemşireleri alınmıştır. Araştırmanın 
örneklem büyüklüğü  Power Analizi ile 
belir lenmiş, %100 güç ile örneklemi tem-
sil edeceği hesaplanan 105 yoğun bakım 
hemşiresi araştırmaya dahil edilmiştir. An-
cak,  105 hemşireden 20 hemşire doğum izni, 
raporlu olmaları nedeniyle örneklem dışında 
kalmış, 85 hemşire çalışma kap samına 
alınabilmiştir. Çalışma kapsamına alınan 85 
yoğun bakım hemşiresinden geri dönüş oranı 
% 84.7(n:72) olmuştur. Kurumda çalışan 
105 yoğun bakım hemşiresinden %68.5’ine 
(n:72) ulaşılabilmiştir. 

Veri Toplama Araçları

Veri toplamada tanımlayıcı bilgi formu, 
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Güvenli Uygu-
lama Kontrol Listesi ve Nöbet Devir Teslim 
Değerlendirme Ölçeği kullanıldı. 

Tanımlayıcı Bilgi Formu: Araştırmaya 
katılan hemşirelerin cinsiyetlerini, yaşlarını, 
eğitim düzeylerini, pozisyonlarını, hemşire 
olarak çalışma sürelerini, kurumda çalışma 
sürelerini, çalıştıkları yoğun bakım ünites-

ini, nöbet devir teslimine hazırlık süresini ve 
nöbet devir teslimi için harcanan sürenin be-
lirlenmesini amaçlayan dokuz sorudan oluşan 
bir anket formudur. 

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Güvenli 
Uygulama Kontrol Listesi: Yoğun bakım 
hemşirelerinin güvenli uygulama standartları 
(Standards for Critical Care Nursing Prac-
tice, 2009; Standards for Critical Care Nurs-
ing in Ontario, 2012; BACCN Standards for 
Nurse Staffing in Critical Care, 2014) dik-
kate alınarak çalışmaya katılmayı kabul eden 
4 yoğun bakım sorumlu hemşiresi, alanında 
uzman 3 akademisyen ve araştırmacılar 
tarafından 6 alt boyutlu, 59 maddelik güvenli 
uygulama kontrol listesi oluşturulmuştur.

Nöbet Devir Teslim Değerlendirme 
Ölçeği:  O’Connell et al. (2014: 560-570) 
tarafından geliştirilen ölçeğin ilk hali 4 alt 
boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar “Bilg-
inin niteliği” (iç tutarlılık katsayısı 0.80), 
“Etkileşim ve destek” (iç tutarlılık katsayısı 
0.86), “Etkinlik” (iç tutarlılık katsayısı 0.67), 
“Hasta katılımı” iç tutarlılık katsayısı 0.69) 
şeklindedir. Yapılan geçerlik ve güvenirlilik 
sonrası ölçeğin son hali “Bilginin niteliği”, 
“Etkileşim ve destek” ve “Etkinlik” ol-
mak üzere üç alt boyuttan ve 14 önermeden 
oluşmaktadır. Ölçek 7’li likert tipte olup, 
“kesinlikle katılıyorum”a 7 puan, “kesinlikle 
katılmıyorum”a ise 1 puan verilmektedir. 
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Katılımcıların ölçekten aldıkları madde to-
plam puan ortalamalarının artması hemşire 
nöbet devir teslim etkinliğinin arttığını 
göstermektedir (O’Connell et al., 2014: 560-
570). Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması Tuna ve 
Dallı (2018) tarafından gerçekleştirilmiştir. 
İngilizce ölçek maddelerinin Türkçe çeviri-
si yapıldıktan sonra ve uzman görüşüne 
sunulmuştur. Ardından doğrulayıcı faktör 
analizi yapılmış ölçeğin 4 faktörlü (18 mad-
delik)  ve 3 faktörlü (14 maddelik) özgün 
yapısının Türk örneklemine uygunluğunun 
doğrulanmadığı bulunmuş; yapı analizinde 
ise madde toplam puan korelasyonu r<0.40 
olan ölçek maddeleri ölçekten çıkarılmış ve 
11 ölçek maddesi ile analize davam edilmiştir. 
Yapılan açımlayıcı faktör analizinde 1 madde 
daha aynı anda iki faktörde de yüksek fak-
tör yük değerine sahip olduğu için ölçekten 
çıkarılmıştır. Bu aşamadan sonra analizlere 
10 madde ile devam edilmiş ve 2 faktöre 
ayrıldığı bulunmuştur. Türkçe uyarlaması 
yapılan ölçeğin toplam iç tutarlılık katsayısı 
0.92 olup; ölçek “Bilginin niteliği” (7 önerme, 
iç tutarlılık katsayısı 0.91) ve “Etkileşim ve 
destek” (3 önerme, iç tutarlılık katsayısı 0.82) 
olmak üzere iki alt boyut ve 10 önermeden 
oluşmaktadır (Tuna ve Dallı, 2018).

Verilerinin Toplanması

Araştırmanın verileri kurum izni ve etik ku-
rul onayı alındıktan sonra, Ocak-Mart 2017 

tarihleri arasında araştırmacılar tarafından 
hastaneye gidilerek toplandı. Araştırmaya 
katılmayı kabul eden gönüllülerden de 
bilgilendirilmiş onam alınmış, çalışma 
hakkında bilgi verilmiştir. Veri toplama aracı 
elden dağıtılmış, sonra kliniklerden geri 
toplanmıştır.

Verilerin Değerlendirilmesi

Veriler IBM SPSS Statistics 22.0 paket 
programı ile analiz edilmiştir. Verilerin ana-
lizinde betimleyici (sayı, yüzde, ortalama ve 
standart sapma) ve iç tutarlık analizi (Cron-
bach alfa) ile non-parametrik testler (Mann 
Whitney U ve Kruskal Wallis) kullanılmıştır.

Araştırmanın Etik Yönü

Araştırmanın uygulanması için kurum izni 
ve etik kurul onayı (Karar no: 2016/08/03’lu, 
Tarih: 29.06.2016) çalışmanın yapılacağı has-
tanenin (Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi) etik kuruludan alınmıştır. Ayrıca 
ölçek yazarlarından da e-posta aracılığı ile 
izin alınmıştır. 

Araştırmanın Sınırlılıkları

Çalışmanın tek bir devlet hastanesindeki 
yoğun bakım ünitelerinde çalışan yoğun 
bakım hemşireleriyle gerçekleştirilmesi, 
çalışma bulgularının genellenmesini engel-
lemektedir.
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BULGULAR

Araştırmaya katılan yoğun bakım hemşirelerin 
kişisel ve mesleki özelliklerinin dağılımları 
incelendiğinde; çoğunun kadın (%79.2), 
29.11±6.01 yaş aralığında, lisans mezunu 
(%61.1), servis hemşiresi olduğu (%88.9) 
ve anestezi-reanimasyon ünitesinde çalıştığı 
(%27.8) bulunmuştur. Katılımcıların kurum-

da toplam çalışma yıl ortalaması 8.11±7.92 
yıl ve meslekte toplam çalışma yıl ortalaması 
ise 8.32±7.42 yıl olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 
katılımcıların çoğunluğunun nöbet devir tes-
limine hazırlık için 31-59 dakika arası süre 
harcadığı (%36.1) ve nöbet devir teslimi için 
harcanan ortalama sürenin de 23.89±9.20 
dakika olduğu bulunmuştur (Tablo 1). 

Tablo 1. Katılımcıların kişisel ve mesleki tanıtıcı özellikleri (N: 72)

N %

Cinsiyet Kadın 57 79.2

Erkek 15 20.8

Yaş                              Ort*=29.11±6.01   (Min**=19, Max***=45)

Eğitim Durumu Sağlık meslek lisesi 8 11.1

Ön lisans 8 11.1

Lisans 44 61.1

Lisansüstü 12 16.7

Pozisyon Hemşire 64 88.9

Yönetici hemşire 8 11.1

Kurumda Toplam Çalışma Süresi Ort*=8.11±7.92 (Min**=1 yıl, Max***=26 yıl)

Meslekte Toplam Çalışma Süresi Ort*=8.32±7.42   (Min**=1 yıl, Max***=32 yıl)
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Nöbet Devir Teslimine Hazırlık Süresi 30 dakika ve altı 25 34.7

31-59 dakika 26 36.1

1-2 saat 13 18.1

2 saat ve üzeri 8 11.1

Nöbet Devir Teslim Süresi Ort*=23.89±9.20   
(Min**=10 dakika, Max***=60 dakika)

Yoğun Bakım Ünitesi Nöroloji 9 12.5

Çocuk 9 12.5

Anestezi-Reanimasyon 20 27.8

Yenidoğan 13 18.1

Koroner 10 13.9

Kalp-damar cerrahisi 11 15.3

*Ortalama değer, **Minimum, ***Maximum

Yoğun bakım hemşirelerinin nöbet devir teslim 
sırasında kontrol listesiyle gerçekleştirdikleri 
uygulamaların dağılımı incelendiğinde; te-
mel hemşirelik uygulamaları açısından 
“Fiziksel kısıtlama altındaki hastanın 
ihtiyaçlarının değerlendirilmesi”, “Hasta 
kimliğinin doğrulanması (hemşirelik rapo-
runun başında hastanın adını yazma)”, “Bası 
yarası gelişebilecek potansiyel alanların 
değerlendirilmesi” ve “Rutin olarak poz-
isyon değişikliği” uygulamalarını en sık 
gerçekleştirdikleri (%95.8) belirlenmiştir. 
Yoğun bakım hemşirelerinin mekanik venti-
lasyon uygulamaları açısından da “Hastanın 
genel durumuna göre her vardiyada kritik 

noktaların vurgulanması” (%97.2), “En-
tübasyon için resütasyon için gerekli araç ger-
eçlerinin kontrolü” (%95.8) ve “Solunum du-
rumunun izlenmesi (spo2,RR)”, “Endotrakeal 
tüpün aspirasyonu”, “Oksijen akış hızını ayar-
lamak”, “Nemlendirici cihaz veya tertibatın 
aktifleştirilmesi” (%94.4) uygulamalarını 
en sık gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. 
Dolaşım ve kalp ritmi uygulamaları 
açısından da “Kardiyak alarm durumlarında 
hemşirelerin sorumlulukları” (%97.2) ile 
“Kardiyak durumun monitörden izlenmesi” 
ve “Nabız sayısı ve ritminin monitörizasy-
onu” ise %94.4 oranında gerçekleştirdikleri 
bulunmuştur. İlaç uygulamaları açısından 
ise %97.2 ile en yüksek oranda “İlaç in-
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füzyonu konsantrasyonun kayıt edilmesi” 
gerçekleştirilirken, “Order edilen tedavi 
dozuna göre tedavinin uygulanması”, “Te-
davinin hazırlandığı tarihin kayıt edilmesi” 
ve “İlaç tedavisi uygulanmadıysa neden-
inin kayıt edilmesi”nin de %95.8 oranında 
gerçekleştirildiği saptanmıştır. İntravenöz 
girişimler açısından ise %98.6 oranında en 
fazla “Damar yolu değişimin yapılması” ve 

“İnfüzyon tüpünün değişim tarihinin kayıt 
edilmesi” uygulamalarının gerçekleştirildiği 
bulunmuştur. Enteral beslenme uygulamaları 
açısından da %95.8 oranında en fazla “Na-
zogastrik tüp takılma tarihinin kontrol edilm-
esi” ve “Her beslenme sonrası nazogas-
trik tüpün yıkanması”nın gerçekleştirildiği 
belirlenmiştir (Tablo 2).
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Tablo 2. Yoğun bakım hemşirelerin güvenli uygulama kontrol listesi

Değerlendirme Kriteri Uygulandı Uygulanmadı

n % n %

T
E

M
E

L 
H

E
M

Şİ
R

E
L

İK
 B

A
K

IM
I

1 Glasgow Koma Skoru kullanarak bilinç düzeyinin 
değerlendirilmesi

57 79.2 15 20.8

2 Fiziksel kısıtlama altındaki hastanın ihtiyaçlarının 
değerlendirilmesi

69 95.8 3 4.2

3 Hasta kimliğinin doğrulanması (hemşirelik raporunun 
başında hastanın adını yazma)

69 95.8 3 4.2

4 Her vardiyada rutin göz bakımının verilmesi 58 80.6 14 19.4

5 Her vardiyada rutin ağız bakımının verilmesi 70 97.2 2 2.8

6 Her vardiyada hastanın aldığı-çıkardığı takibinin 
kaydedilmesi

67 93.1 5 6.9

7 Son 6 saat içerisindeki sıvı dengesinin değerlendirilmesi 68 94.4 4 5.6

8 Bası yarası gelişebilecek potansiyel alanların 
değerlendirilmesi

69 95.8 3 4.2

9 Rutin olarak pozisyon değişikliği 69 95.8 3 4.2

10 Hastanın defekasyona çıkması için ilk 3 gün boyunca teşvik 
edilmesi

68 94.4 4 5.6

11 Rutin yara bakımı 67 93.1 5 6.9

12 Basınç altındaki alanların bakımı 67 93.1 5 6.9

13 Her uygulama öncesi rutin olarak ellerin yıkanması 68 94.4 4 5.6

14 Anormal laboratuvar testlerinin kayıt edilmesi 50 69.4 22 30.6

15 Bilinci yerinde olmayan hasta ile iletişim kurmaya çalışmak 59 81.9 13 18.1
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1 Hemodinamik bozukluklarda 30 derecelik bir açıyla hastanın 
pozisyonunun sağlanılması

66 91.7 6 8.3

2 Endotrakeal tüp bağı değişiminin yapılması ve kayıt 
edilmesi

64 88.9 8 11.1

3 Endotrakeal tüpün yerinin değiştirimesi/pozisyon değişikliği 60 83.3 12 16.7

4 Cuff basıncının kontrolü 63 87.5 9 12.5

5 Solunum durumunun izlenmesi (spo2,RR) 68 94.4 4 5.6

6 Entübasyon için resütasyon için gerekli araç gereçlerinin 
kontrolü

69 95.8 3 4.2

7 Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi (akciğer 
oskültasyon solunum sesleri, göğüsün anatomik yapısı/
simetrisi,  solunum seslerinin değerlendirilmesi)

65 90.3 7 9.7

8 Endotrakeal tüpün aspirasyonu 68 94.4 4 5.6

9 Endotrakeal tüpün yerinin, hizasının ve derinliğinin 
değerlendirilmesi

67 93.1 5 6.9

10 Hastanın genel durumuna göre her vardiyada kritik 
noktaların vurgulanması

70 97.2 2 2.8

11 Ventilatör parametrelerinin kayıt edilmesi 60 83.3 12 16.7

12 Ventilatör cihazının gerçek ve kayıt edilen değerleri 
arasındaki farkların kontrolü

59 81.9 13 18.1

13 Gerekli durumlarda arteriyel kan gazı alınması 61 84.7 11 15.3

14 Ventilatör cihazı alarm verdiğinde hemşirelerin 
sorumlulukları

67 93.1 5 6.9

15 Aspirasyon setinin son kullanma tarihinin kontrol edilmesi 67 93.1 5 6.9

16 Oksijen akış hızını ayarlamak 68 94.4 4 5.6

17 Oksijen konsantrasyonuna ait değerlerin kayıt edilmesi 66 91.7 6 8.3

18 Nemlendirici cihaz veya tertibatın aktifleştirilmesi 68 94.4 4 5.6



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl: 2018

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Semester Issue: 14 Year: 2018

ID:372 K:792
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)

54

ULUSLARARASI HAKEMLİ
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

PRINT ISSN: 2148-4872 - ONLINE ISSN: 2149-2468

D
O

L
A

ŞI
M

 V
E

 K
A

L
P 

R
İT

M
İ

1 Kardiyak durumun monitörden izlenmesi 68 94.4 4 5.6

2 Nabız sayısı ve ritminin monitörizasyonu 68 94.4 4 5.6

3 Hastanın klinik durumuna dayanarak ve mevcut kalp hızı 
üzerinde kalp hızı alarm limitlerinin ayarlanması

67 93.1 5 6.9

4 Kardiyak alarm durumlarında hemşirelerin 
sorumlulukları

70 97.2 2 2.8

5 Kalp atışı ve ritmindeki değişikliklerin 48 saatte bir 
izlenmesi

63 87.5 9 12.5
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1 Order edilen tedavi dozuna göre tedavinin uygulanması 69 95.8 3 4.2

2 Uygulanan tedavi dozunun kayıt edilmesi 68 94.4 4 5.6

3 İlaç infüzyonu konsantrasyonun kayıt edilmesi 70 97.2 2 2.8

4 Uygulanan ilaç dozlarının kayıt edilmesi 68 94.4 4 5.6

5 Tedavinin hazırlandığı tarihin kayıt edilmesi 69 95.8 3 4.2

6 Nazogastrik yolla ilacın verilmesi 67 93.1 5 6.9

7 İlaç tedavisi uygulanmadıysa nedeninin kayıt edilmesi 69 95.8 3 4.2
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1 Dakikada damla sayısının uygun setle ayarlanması 67 93.1 5 6.9

2 Antibiyotik infüzyon hızının ayarlanması 68 94.4 4 5.6

3 Kateter yerleştirme tarihinin kayıt edilmesi 68 94.4 4 5.6

4 Damar yolu değişimin yapılması 71 98.6 1 1.4

5 Damar yolu değişim tarihinin kayıt edilmesi 68 94.4 4 5.6

6 Santral venöz kateteri pansumanı değişiminin yapılması 68 94.4 4 5.6

7 İnfüzyon tüpünün değiştirilmesi 68 94.4 4 5.6

8 İnfüzyon tüpünün değişim tarihinin kayıt edilmesi 71 98.6 1 1.4

9 Veriferal ve venöz kateter komplikasyonlarının 
değerlendirimesi

68 94.4 4 5.6
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1 Nazogastrik tüp takılma tarihinin kontrol edilmesi 69 95.8 3 4.2

2 Her besleme öncesi nazogastrik tüp takılma tarihinin 
doğrulattırılması

63 87.5 9 12.5

3 Nazogastrik tüpün değiştirilmesi 65 90.3 7 9.7

4 Her beslenmeden önce mide içeriğinin ölçülmesi ve kayıt 
edilmesi

62 86.1 10 13.9

5 Her beslenme sonrası nazogastrik tüpün yıkanması 69 95.8 3 4.2

Tablo 3’te yoğun bakım hemşirelerinin nöbet 
devir teslim değerlendirme ölçeğinden ve alt 
boyutlarından aldıkları ölçek puan ortalama-
ları ve iç tutarlılıklarına yönelik analiz sonuç-
ları yer almaktadır. Tablo 3’de yer alan bilgi-
ler incelendiğinde, örneklemden elde edilen 
ölçümlerin iç tutarlıklarının nöbet devir tes-
lim değerlendirme ölçeği için 0.955 olduğu, 

alt boyutlarda ise 0.947-0.904 arasında de-
ğiştiği görülmektedir. Yoğun bakım hemşire-
lerinin nöbet devir teslimi etkinliğinin ölçek 
toplamında 5.60±1.39 olduğu belirlenirken, 
“bilginin niteliği” alt boyutunda da en yük-
sek puanı (5.70±1.33) aldıkları ve nöbet de-
vir tesliminin bu alt boyutta daha etkin olarak 
gerçekleştiği belirlenmiştir. 
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Tablo 2. Yoğun bakım hemşirelerin güvenli uygulama kontrol listesi

Değerlendirme Kriteri Uygulandı Uygulanmadı

n % n %

T
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H

E
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L
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1 Glasgow Koma Skoru kullanarak bilinç düzeyinin 
değerlendirilmesi

57 79.2 15 20.8

2 Fiziksel kısıtlama altındaki hastanın ihtiyaçlarının 
değerlendirilmesi

69 95.8 3 4.2

3 Hasta kimliğinin doğrulanması (hemşirelik raporunun 
başında hastanın adını yazma)

69 95.8 3 4.2

4 Her vardiyada rutin göz bakımının verilmesi 58 80.6 14 19.4

5 Her vardiyada rutin ağız bakımının verilmesi 70 97.2 2 2.8

6 Her vardiyada hastanın aldığı-çıkardığı takibinin 
kaydedilmesi

67 93.1 5 6.9

7 Son 6 saat içerisindeki sıvı dengesinin değerlendirilmesi 68 94.4 4 5.6

8 Bası yarası gelişebilecek potansiyel alanların 
değerlendirilmesi

69 95.8 3 4.2

9 Rutin olarak pozisyon değişikliği 69 95.8 3 4.2

10 Hastanın defekasyona çıkması için ilk 3 gün boyunca teşvik 
edilmesi

68 94.4 4 5.6

11 Rutin yara bakımı 67 93.1 5 6.9

12 Basınç altındaki alanların bakımı 67 93.1 5 6.9

13 Her uygulama öncesi rutin olarak ellerin yıkanması 68 94.4 4 5.6

14 Anormal laboratuvar testlerinin kayıt edilmesi 50 69.4 22 30.6

15 Bilinci yerinde olmayan hasta ile iletişim kurmaya çalışmak 59 81.9 13 18.1
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1 Hemodinamik bozukluklarda 30 derecelik bir açıyla hastanın 
pozisyonunun sağlanılması

66 91.7 6 8.3

2 Endotrakeal tüp bağı değişiminin yapılması ve kayıt 
edilmesi

64 88.9 8 11.1

3 Endotrakeal tüpün yerinin değiştirimesi/pozisyon değişikliği 60 83.3 12 16.7

4 Cuff basıncının kontrolü 63 87.5 9 12.5

5 Solunum durumunun izlenmesi (spo2,RR) 68 94.4 4 5.6

6 Entübasyon için resütasyon için gerekli araç gereçlerinin 
kontrolü

69 95.8 3 4.2

7 Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi (akciğer 
oskültasyon solunum sesleri, göğüsün anatomik yapısı/
simetrisi,  solunum seslerinin değerlendirilmesi)

65 90.3 7 9.7

8 Endotrakeal tüpün aspirasyonu 68 94.4 4 5.6

9 Endotrakeal tüpün yerinin, hizasının ve derinliğinin 
değerlendirilmesi

67 93.1 5 6.9

10 Hastanın genel durumuna göre her vardiyada kritik 
noktaların vurgulanması

70 97.2 2 2.8

11 Ventilatör parametrelerinin kayıt edilmesi 60 83.3 12 16.7

12 Ventilatör cihazının gerçek ve kayıt edilen değerleri 
arasındaki farkların kontrolü

59 81.9 13 18.1

13 Gerekli durumlarda arteriyel kan gazı alınması 61 84.7 11 15.3

14 Ventilatör cihazı alarm verdiğinde hemşirelerin 
sorumlulukları

67 93.1 5 6.9

15 Aspirasyon setinin son kullanma tarihinin kontrol edilmesi 67 93.1 5 6.9

16 Oksijen akış hızını ayarlamak 68 94.4 4 5.6

17 Oksijen konsantrasyonuna ait değerlerin kayıt edilmesi 66 91.7 6 8.3

18 Nemlendirici cihaz veya tertibatın aktifleştirilmesi 68 94.4 4 5.6
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1 Kardiyak durumun monitörden izlenmesi 68 94.4 4 5.6

2 Nabız sayısı ve ritminin monitörizasyonu 68 94.4 4 5.6

3 Hastanın klinik durumuna dayanarak ve mevcut kalp hızı 
üzerinde kalp hızı alarm limitlerinin ayarlanması

67 93.1 5 6.9

4 Kardiyak alarm durumlarında hemşirelerin 
sorumlulukları

70 97.2 2 2.8

5 Kalp atışı ve ritmindeki değişikliklerin 48 saatte bir 
izlenmesi

63 87.5 9 12.5
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1 Order edilen tedavi dozuna göre tedavinin uygulanması 69 95.8 3 4.2

2 Uygulanan tedavi dozunun kayıt edilmesi 68 94.4 4 5.6

3 İlaç infüzyonu konsantrasyonun kayıt edilmesi 70 97.2 2 2.8

4 Uygulanan ilaç dozlarının kayıt edilmesi 68 94.4 4 5.6

5 Tedavinin hazırlandığı tarihin kayıt edilmesi 69 95.8 3 4.2

6 Nazogastrik yolla ilacın verilmesi 67 93.1 5 6.9

7 İlaç tedavisi uygulanmadıysa nedeninin kayıt edilmesi 69 95.8 3 4.2
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1 Dakikada damla sayısının uygun setle ayarlanması 67 93.1 5 6.9

2 Antibiyotik infüzyon hızının ayarlanması 68 94.4 4 5.6

3 Kateter yerleştirme tarihinin kayıt edilmesi 68 94.4 4 5.6

4 Damar yolu değişimin yapılması 71 98.6 1 1.4

5 Damar yolu değişim tarihinin kayıt edilmesi 68 94.4 4 5.6

6 Santral venöz kateteri pansumanı değişiminin yapılması 68 94.4 4 5.6

7 İnfüzyon tüpünün değiştirilmesi 68 94.4 4 5.6

8 İnfüzyon tüpünün değişim tarihinin kayıt edilmesi 71 98.6 1 1.4

9 Veriferal ve venöz kateter komplikasyonlarının 
değerlendirimesi

68 94.4 4 5.6
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1 Nazogastrik tüp takılma tarihinin kontrol edilmesi 69 95.8 3 4.2

2 Her besleme öncesi nazogastrik tüp takılma tarihinin 
doğrulattırılması

63 87.5 9 12.5

3 Nazogastrik tüpün değiştirilmesi 65 90.3 7 9.7

4 Her beslenmeden önce mide içeriğinin ölçülmesi ve kayıt 
edilmesi

62 86.1 10 13.9

5 Her beslenme sonrası nazogastrik tüpün yıkanması 69 95.8 3 4.2

Tablo 3’te yoğun bakım hemşirelerinin nöbet 
devir teslim değerlendirme ölçeğinden ve alt 
boyutlarından aldıkları ölçek puan ortalama-
ları ve iç tutarlılıklarına yönelik analiz sonuç-
ları yer almaktadır. Tablo 3’de yer alan bilgi-
ler incelendiğinde, örneklemden elde edilen 
ölçümlerin iç tutarlıklarının nöbet devir tes-
lim değerlendirme ölçeği için 0.955 olduğu, 

alt boyutlarda ise 0.947-0.904 arasında de-
ğiştiği görülmektedir. Yoğun bakım hemşire-
lerinin nöbet devir teslimi etkinliğinin ölçek 
toplamında 5.60±1.39 olduğu belirlenirken, 
“bilginin niteliği” alt boyutunda da en yük-
sek puanı (5.70±1.33) aldıkları ve nöbet de-
vir tesliminin bu alt boyutta daha etkin olarak 
gerçekleştiği belirlenmiştir. 

Tablo 3. Nöbet devir teslim değerlendirme ölçeğinin ve alt boyutlarının iç tutarlığı ve 
ölçek puan ortalamaları

N α* Ort** ±sd*** Min**** Max*****

Nöbet Devir Teslim 
Değerlendirme Ölçeği 
Toplamı

10 0.955 5.60 1.39 5.22 5.85

      Bilginin niteliği alt 
boyutu

7 0.947 5.70 1.33 5.46 5.85

      Etkileşim ve destek alt 
boyutu

3 0.904 5.38 1.53 5.22 5.50

*Cronbach Alpha, **Ortalama de-
ğer, ***Standart sapma, ****Minimum, 

*****Maximum
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Kişisel ve mesleki özelliklere göre yoğun ba-
kım hemşirelerinin nöbet devir teslim etkin-
liği ölçek toplam puanı karşılaştırıldığında 
cinsiyet (p=0.073), eğitim durumu (p=0.689), 
çalışılan pozisyon (p=0.318), nöbet devir tes-

limine hazırlık için harcanan süre (p=0.199) 
ve çalışılan yoğun bakım ünitesinin türü-
ne göre (p=0.357) anlamlı fark bulunmadı 
(p>0.05) (Tablo 4).

Tablo 4. Ölçek toplam puan ortalamasının kişisel ve mesleki özelliklere göre karşılaştı-
rılması (N=72)

Değişkenler n Ort*±sd** Ortalama 
Değer

Test ve An-
lamlılık 

Cinsiyet Kadın 57 56.75±11.61 38.76 ZMU***=    
-1.796
(p=0.073)

Erkek 15 53.20±12.38 27.90

Eğitim Durumu Sağlık meslek lisesi 8 56.00±12.69 35.69 χ2
KW****= 

1.472
(p=0.689)

Ön lisans 8 52.50±13.98 33.38

Lisans 44 57.50±10.17 38.68

Lisansüstü 12 52.92±15.35 31.12

Pozisyon Hemşire 64 57.14±9.68 37.37 ZMU***=    
-0.998
(p=0.318)

Yönetici hemşire 8 47.00±21.44 29.56

Nöbet Devir 
Teslimine Hazırlık 
Süresi

30 dakika ve altı 25 52.44±15.95 33.66 χ2
KW****= 

4.650
(p=0.199)

31-59 dakika 26 60.15±6.38 41.85

1-2 saat 13 58.15±5.34 38.27

2 saat ve üzeri 8 50.25±12.81 25.12

Yoğun Bakım 
Ünitesi

Nöroloji 9 61.11±5.18 44.61 χ2
KW****= 

5.512
(p=0.357)

Çocuk 9 44.89±19.69 24.33

Anestezi-Reanimasyon 20 59.15±7.60 39.80

Yenidoğan 13 54.38±11.80 34.81

Koroner 10 53.80±13.97 32.80

Kalp-Damar cerrahisi 11 59.18±5.19 39.18

*Ortalama, **Standart sapma, ***Mann Whitney U, ****Kruskal Wallis 



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl: 2018

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Semester Issue: 14 Year: 2018

ID:372 K:792
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)

61

ULUSLARARASI HAKEMLİ
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

PRINT ISSN: 2148-4872 - ONLINE ISSN: 2149-2468

ULUSLARARASI HAKEMLİ
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

PRINT ISSN: 2148-4872 - ONLINE ISSN: 2149-2468

TARTIŞMA

Yoğun bakım üniteleri, yaşamı tehdit altındaki 
bireylere en üst düzeyde yarar sağlamak ama-
cıyla yaşam kurtarıcı teknolojik araç gereçle-
rin bulunduğu, disiplinler arası bir ekip yak-
laşımının zorunlu olduğu bakım merkezleri 
olarak tanımlanmaktadır (Kalisch et al., 2011: 
3-9). 

Çalışmada nöbet devir teslimi sırasında yo-
ğun bakım hemşirelerinin kontrol listesinde-
ki güvenli hemşirelik uygulamalarını yüksek 
oranda gerçekleştirdiği (Tablo 2), nöbet devir 
teslimi etkinliğinin ölçek toplamında ortala-
manın üzerinde olduğu, özellikle de “bilginin 
niteliği” alt boyutunda daha etkin olarak ger-
çekleştiği belirlenmiştir (Tablo 3). Kişisel ve 
mesleki özelliklere göre nöbet devir teslimi 
sırasında kontrol listesi kullanan yoğun bakım 
hemşirelerinin nöbet devir teslim etkinliği 
karşılaştırıldığında ise anlamlı fark saptanma-
mıştır (p>0.05) (Tablo 4).

Hasta güvenliğini tehlikeye atabilecek durum-
lardan birinin hastanın var olan mevcut klinik 
tablosunun nöbet devir teslimi, hastaların has-
tane içinde veya dışına transferleri sırasında 
başka bir sağlık meslek üyesine aktarımı sı-
rasında görüldüğü belirtilmektedir. Bu açıdan 
etkin bir nöbet devir teslimi önem taşımak-
tadır (Nelson and Massey, 2010: 162-168; 
Yorulmaz ve Kaya, 2012: 9-21). Özellikle 
yetersiz bilgi aktarımını ve iletişim eksikliği 

tıbbi hataların önde gelen nedenleri arasında 
belirtilmektedir (Öztürk, 2010: 14-15). Yapı-
lan birçok araştırma, hastanın teslimi sırasında 
etkisiz iletişimin tıbbi hatalara yol açtığını gös-
termiştir (Akalın ve Çakmakçı, 2011: 36-42; 
Riesenberg et al., 2010: 24-34). Hasta bilgile-
rinin doğru ve eksiksiz olarak aktarılması için 
standardize edilmiş profesyonel iletişim araç-
larının kullanımına gereksinim olduğu bildi-
rilmektedir (Demir ve Hotun Şahin, 2014: 32-
37). Bu açıdan çalışmada kontrol listesi kulla-
nan yoğun bakım hemşirelerinin nöbet devir 
teslim etkinliğinin ortalamanın üzerinde be-
lirlenmesi, özellikle de bu durumun “bilginin 
niteliği” alt boyutunda en yüksek değerde be-
lirlenmesi, hasta güvenliğinin sağlanması ve 
sürdürülmesi açısından önem taşımakta olup, 
istendik bir durumdur. Bununla birlikte kişisel 
ve mesleki değişkenler açısından nöbet devir 
teslimi etkinliği açısından bir fark görülmemiş 
olması, değişkenlere bağlı olmaksızın nöbet 
devir tesliminde birimler arasında kurumsal 
bir standartlaşmanın oluştuğunu, bu yüzden 
de değişkenlerin anlamlı bir fark oluşturmadı-
ğını düşündürmektedir.

Gökdoğan ve Yorgun (2010: 53-59) tarafından 
yapılan bir çalışmada hemşirelerin çoğunluğu 
hastanedeki tıbbi hataların iletişimden kay-
naklandığını (%80.8), buna karşılık sistem 
(%65.4) ve insan kaynaklı (%67.3) tıbbi ha-
taların daha düşük düzeyde olduğunu bildir-
mişlerdir. Işık ve ark.’nın (2012: 421-430) 
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hastanelerde sunulan hizmetler ile ilgili tıbbi 
hataları değerlendirmek amacıyla yaptıkları 
çalışmada; iş ortamından kaynaklanan tıb-
bi hataların ilk sırada, iletişim eksikliğinden 
kaynaklanan tıbbi hataların ikinci sırada, he-
kim ve hemşire kaynaklı tıbbi hataların ise 
üçüncü ve dördüncü sırada yer aldığını bil-
dirmişlerdir.

Bununla birlikte etkin olmayan bir nöbet de-
vir tesliminin yanlış tedavi, hastalık tanısının 
konmasında gecikme, hayatı tehlike oluştu-
ran yan etkiler, hasta şikayetleri, sağlık har-
camalarında artış ve hastane kalış süresinde 
uzama olarak sıralanmaktadır (Berger et al., 
2012: 201-205; Öztürk, 2010: 14-15). Nöbet 
devir teslim sürecinin etkinliğinin değerlen-
dirilmesinde, vardiyalar arasındaki hemşire 
iletişimi ve hastayla ilgili aktarılan bilginin 
doğruluğu temel bariyeri oluşturduğu için, 
iletişim etkinliğinin ve aktarılan bilginin 
konuyla ilişkisinin ortaya konması önem ta-
şımaktadır (Riesenberg et al., 2010: 24-34). 
Tüm dünyada etkin olmayan iletişimin ve 
rehberliğin hastanelerde, özellikle de yoğun 
bakımlarda istenmeyen olaylara neden oldu-
ğu ifade edilmektedir (Agarwal et al., 2012: 
2019-2115; James et al., 2013: 59-65). Bu 
tür istenmeyen beklenmedik durumların da 
ülkelerin sağlık harcamalarına ağır bir yük 
getirdiği ifade edilmiş olup; Amerika Birleşik 
Devletlerinde bu oran yıllık 4.4 milyon dolar 
olarak saptanmıştır (Levinson, 2010). Bu açı-

dan nöbet devir tesliminde etkin bir iletişimin 
sağlanması göz ardı edilemez. 

SONUÇ

Sonuç olarak; kontrol listesi kullanılarak yapı-
lan nöbet devir teslimi sırasında yoğun bakım 
hemşirelerin nöbet devir teslim etkinliğinin 
ortalamanın üzerinde olduğu ve nöbet devir 
teslim etkinliği ile kişisel ve mesleki değiş-
kenler arasında anlamlı bir fark var olmadığı 
belirlenmiştir. Bu da nöbet devir teslimi sıra-
sında kontrol listesi kullanımının nöbet devir 
teslim etkinliğini artırdığını düşündürmekte 
olup, nöbet devir teslim etkinliğinin standart 
bir kontrol listesi kullanımına ve birimlerdeki 
kurumsal standartlaşmaya bağlı olarak kişi-
sel ve mesleki değişkenlerden etkilenmediği 
söylenebilir.

ÖNERİLER

Çalışma sonucunda;

Tüm birimlerde, özellikle de yoğun bakımlar 
gibi özellik arz eden birimlerde nöbet devir 
tesliminin bir kontrol listesi eşliğinde yapıl-
ması,

Sağlık personeline, özellikle de hemşirele-
re nöbet devir tesliminin etkinliğinin önemi 
kavramalarının sağlanması,

Nöbet devir tesliminde özellikle doğru bilgi 
aktarımının ve yeterli iletişimin sağlanması-
nın büyük önem taşıdığının hemşireler tara-
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fından kavranması,

Nöbet devir teslim etkinliğinin başta yoğun 
bakımlar olmak üzere tüm birimlerde belli 
aralıklarla ölçülmesi,

Nöbet devir tesliminin etkin olarak gerçekleş-
tirilmediği birimlerde gerekli düzenlemelerin 
yapılması ve önlemlerin alınması önerilebilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: It is important to assess the effectiveness of an effective and safe 
handover process in the health sector, where patient safety and quality studies are becoming 
increasingly important day by day at the present time. The handover process, which is the pro-
cess of sharing information about the patient with other health professionals, is an important 
criterion to maintain patient care and enhance the quality of care provided. Handover is a key 
component for sustaining daily basic clinical practices (O’Connell et al., 2014, Riesenberg et 
al., 2010) and is also essential to maintain the safe patient care (Malekzadeh et al., 2013). He-
althcare professionals transfer information about the patient to the other colleagues in numerous 
ways as written and oral records and at many times. For example, patients can be transferred 
between units and information about the patient is transferred to the nurse who admits the 
patient to the unit. However, the handover process of the patient is not only transferring the 
patient’s information, but also allowing to reveal the existing problems, to share informati-
on, and to provide emotional support to the patients and their relatives (Nelson and Massey, 
2010). Studies have shown that there are many problems in handover. For example, informa-
tion transfer between the nurses and departments may be insufficient (O’Connell et al., 2014; 
Manser and Foster, 2011; Riesenberg et al., 2010). However, handover is being done within 
a limited period, and there are situations in which healthcare professionals may be distracted 
while trying to transfer patient-related priorities, which make it necessary to address the han-
dover process as a risky and valuable time (Kalisch et al., 2011). It is stated that an ineffective 
handover increases medication errors, delays the treatment to be administered, causes delays in 
diagnosing the illness and life-threatening side effects, reduces patient satisfaction, and causes 
an increase in health costs and a prolonged hospital stay (Berger et al., 2012; Ozturk, 2010). 
Aim: Intensive care nursing is responsible for ensuring that all physiological and psychologi-
cal needs of the patient are met and maintained safely for 24 hours. This can be sustained by 
effective communication among intensive care nurses and by ensuring effective handover. This 
study was carried out in a descriptive research design to determine the handover efficiency of 
intensive care nurses using the control list during the seizure turnover and the factors affecting 
it. Method: The study was conducted with 72 intensive care nurses working in a public hospital 
in Istanbul between January and March 2017. Descriptive information form, safe application 
checklist of intensive care nurses and Handover Evaluation Scale were used to collect the data 
of the study. The original version of the scale consists of 4 subscales. These subscales are (1) 
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quality of information (seven items) and internal consistency coefficient of 0.80, (2) interaction 
and support (five items) and internal consistency coefficient of 0.86, (3) efficiency (three items) 
and internal consistency coefficient of 0.67, and (4) patient involvement (three items) and the 
internal consistency coefficient of 0.69. The final state of the scale after the reliability and va-
lidity consists of 14 items and three subscales including (1) quality of information (six items), 
(2) interaction and support (five items), and (3) efficiency (three items). The scale is developed 
as a seven-point Likert scale, and each item is scored from one to seven and it is interpreted 
that as the item total mean scores of obtained by the participants from the scale increase, the 
handover efficiency of nurses increases. After the validity and reliability of the scale in Turkish, 
the final state of the scale consists of 10 items and two subscales including (1) quality of infor-
mation (seven items), and (2) interaction and support (three items). The data were analyzed by 
using IBM SPSS Statistics 22.0 statistical software. Approvals from participants, managers of 
institution, and ethics committee were taken for the study. Results: As a result of the research, 
it was found that the effectiveness of the intensive care nurses’ handover effectiveness using 
the checklist was above the median value, and the highest score in the “quality of informati-
on” sub-dimension. According to personal and occupational characteristics, there was not any 
statistically significant difference with the nursing handover efficiency of intensive care nurses 
(p>0.05). Conclusion: It is very important to transfer accurate and sufficient information about 
the patient during the handover. Therefore, it is important to evaluate the handover. Although it 
has been determined that handover is effective in intensive care nurses using a checklist, there 
is a need for further study of the intensive care nurses regarding the seizure turnover process in 
order to and maintain patient safety.



6969
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Öz: Amaç: Hemşireliğin bilgi birikiminin artmasında ve 
profesyonel gelişimin sürdürülmesinde kaliteli eğitim önem-
li bir yere sahiptir. Araştırmanın amacı üç farklı hemşirelik 
okulunda öğrenim gören öğrencilerin mevcut eğitim sistem-
lerine yönelik görüşlerini değerlendirmektir. Yöntem: Araş-
tırmanın örneklemini İzmir ilinde ki üç devlet üniversitesinin 
farklı eğitim sistemine sahip hemşirelik okullarında 3. ve 4. 
sınıflarında okuyan toplam 621 öğrenci oluşturdu. Araştır-
mada Sosyo-Demografik Özellikleri Formu, Mevcut Eğitim 
Sistemi ile İlgili Görüşler Formu kullanıldı. Araştırma için 
etik kurul onayı, ayrıca kurumlardan yazılı, öğrencilerden 
sözel izinler alındı. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 
21,4 ± 1,32, % 84,7’si kız, % 85,7’si 3. Sınıf, not ortalamaları 
100’lük sistemde 72,53 ± 8,54’dir. Araştırma kapsamındaki 
hemşirelik öğrencilerinin % 44,8’i klasik, % 34,8’i entegre, 
% 20,5’i probleme dayalı öğretim (PDÖ) modelinde eğitim 
görmektedir.  Klasik sistemdeki öğrencilerin % 55,8’i, Enteg-
re sistemdekilerin % 47,2’si, PDÖ % 72,4’ü ve toplamda üç 
sistemdeki öğrencilerin % 58,4’ü mevcut eğitim sisteminden 
memnun olduklarını belirtmektedir. Sonuç: Öğrencilerin ya-
rıya yakının (% 41,6) mevcut eğitim sistemlerinden memnun 
olmadıkları belirlenmiştir. Eğitim sistemlerinin elde edilen 
sonuçlar doğrultusunda gözden geçirilmesinin ve üç sistemde 
de öğrenci memnuniyetini iyileştirici önlemlerin alınmasının 
önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Eğitim Sistemi, Memnuniyet

Abstract: Objective: Quality education plays an important 
role in increasing the knowledge of nursing and sustaining 
the professional development. The aim of the research is to 
evaluate students’ opinions on the current education systems 
in three different nursing schools. Method: The study sample 
consisted of 621 students from 3rd and 4th grades in nursing 
schools of three public universities with different systems of 
education in İzmir province. The study was conducted by 
using Socio-demographic question form and Form of Opini-
ons about Existing System of Education. As well as an ethics 
committee approval, written permissions were obtained from 
institutions and verbal permissions from students for the study. 
Findings: Students had an age average of 21.4 ± 1.32; 84.7% 
were women, 85.7% 3rd grade students and their grade-point 
average was 72.53 ± 8.54 on the basis of 100. 44.8% of nur-
sing students within the scope of the study received classic 
education, 34.8% integrated education, 20.5% problem-based 
education (PBE). 55.8% of students in the classic system, 
47.2% in the integrated system, 72.4% in the PBE system 
and 58.4% of students in all three systems indicated that they 
were satisfied with their systems of education. Conclusion: 
It was determined that nearly half of students (41,6%) were 
not satisfied with existing systems of education. It is consi-
dered important to review the systems of education according 
to these results and take precautions to improve the student 
satisfaction in all three systems.

Key Words: Nursing, Education, Satisfaction
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GİRİŞ

Küreselleşen dünyada, ekonominin gelişme-
sine ve sanayileşmesine paralel olarak hiz-
metlerin önemi ve payı hızla artmaktadır. 
Bunun başlıca nedeni, hizmet sektörünün re-
fah ve gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi ol-
ması ve teknolojik gelişmelere paralel olarak 
yaşanan değişimlerin farklı hizmet türlerini 
ortaya çıkarmasıdır. Hizmet sektörlerindeki 
büyümeye paralel olarak eğitim sektörü de 
büyümekte, eğitim kalitesi ve öğrenci mem-
nuniyeti önemli hale gelmektedir (Öztürk, 
2007:66). Eğitim; bireylerin bilgi öğrenme-
leri, usta becerileri kazanmaları ve yetkin-
lik geliştirmeleridir. Ülkemizde uzun yıllar 
önce kurslar ile başlayan hemşirelik eğitimi 
günümüzde lisans düzeyinde devam etmek-
tedir. Hemşireliğin eğitimi ve yasal sorunları 
gelişmiş ülkelerde çoğunlukla iyileştirildiği 
halde, ülkemizde hemşirelik eğitimi ve uygu-
lamalarında kalite arayışları devam etmekte-
dir. Eğitileni edilgen kılan öğretmen merkezli 
eğitim, yerini giderek öğrenci merkezli eği-
time bırakmaktadır (Gülcan vd., 2002:110). 
Çalışmalar, profesyonel kimliğin gelişimini 
sağlamada ve eğitim kalitesinin artmasında 
eğitim sisteminin etkili rol oynadığını göster-
mektedir (Gray and Smith,1999:642; Spou-
se, 2000:738; Gregg and Magilvy, 2001:47; 
Cook et al., 2003:311; Vatan vd., 2015:57).

Hemşirelik eğitimi değerlendirilirken dikkate 
alınması gereken noktalar; müfredat niteliği, 
nasıl düzenlendiği ve öğrencilerin öğrendik-
leri bilgileri nasıl kullanacaklarıdır. Eğitim 
sonucunda öğrencilerde oluşan davranışlar, 
topluma ulaştırılacak sağlık ve hemşirelik 
bakımının niteliği ile çok yakından ilişkilidir. 
Ancak, hemşirelik eğitiminin, istendik dü-
zeyde sürdürülemediği tartışılmaktadır. Ko-
nuyla ilgili veriler ve gözlemler hemşirelik 
hizmetlerinin topluma ulaştırılmasında ciddi 
sorunlar olduğunu düşündürmekte ve hem-
şirelik eğitiminin gözden geçirilmesi gerek-
tiğini desteklemektedir (Güneş ve Kocaman, 
2005:344). Dünya Sağlık Örgütü, herkese 
sağlık stratejileri doğrultusunda hemşirelik 
eğitiminin güçlendirilmesini, değişen sağlık 
bakım gereksinimlerini karşılamak için eğitim 
programlarının gözden geçirilmesini öner-
mektedir (Simpson and Courtney, 2002:90). 

Türkiye’de hemşirelik lisans programlarında 
eğitim süresi en az dört yıl ve 4600 saat teo-
rik ve uygulama eğitimini kapsamaktadır ve 
farklı üniversitelerde klasik eğitim, entegre 
eğitim ve probleme dayalı öğretim modelleri 
şeklinde yürütülmektedir (Ergöl, 2011: 152). 
Her disiplinde olduğu gibi, hemşirelik eğitim 
programlarında da sistem ve model çeşitlili-
ği görülmektedir, farklı üniversitelerde klasik 
eğitim, entegre eğitim ve probleme dayalı öğ-
retim modelleri sürdürülmektedir.
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Klasik Eğitim Sistemi: Sistem çok miktarda 
bilginin kısa sürede aktarılmasını sağlar.  Kla-
sik eğitimin tercih edilme nedenleri arasında; 
program içeriklerinin yoğunluğu, öğretmen 
faktörü, ders hızı ve sınıf kontrolünü kaybet-
me kaygısı sayılmaktadır. Klasik eğitim siste-
minde öğrenci, daha çok katılımı olmayan bir 
alıcı rolündedir. Eğitim sisteminde sıklıkla 
kullanılan bilgi aktarımına dayalı klasik öğre-
timler genellikle interaktif değildir Doğrudan 
bilgi aktarımının söz konusu olduğu modelde 
öğrencilerin konu alanı ve mesleki becerileri 
dışındaki özellikleri yeterince gelişmemek-
tedir (Üstünlüoğlu, 2006:20; Brown et al., 
2008:285). 

Entegre Eğitim Sistemi: Entegrasyon mode-
li holistik öğrenmeye dayalıdır, küçük parça-
ları öğrenmek yerine öğrencinin büyük resmi 
görmesini sağlar ve konu alanları, bir konu-
ya/probleme göre ilişkilendirilir. Hemşirelik 
problemleri tek disiplinle sınırlı olmadığın-
dan ve problem çözme bilginin entegrasyo-
nunu gerektirdiğinden hemşirelik eğitimin-
de entegrasyon modeline giderek daha fazla 
önem verilmektedir. Ülkemizde 1999 yılın-
dan bu yana çeşitli üniversitelerin hemşirelik 
bölümü lisans eğitiminde entegre model kul-
lanılmaya başlanmıştır.

Hemşirelikte entegre eğitim programları, il-
gili konu alanlarının temel bilgi, tutum ve 
becerilerini içerecek şekilde sağlıktan has-

talığa doğru yapılandırılmıştır. Programda 
öğrencilerin hemşirelik bakım becerilerinin 
sistematik ve biyopsikososyal bir yaklaşım-
la geliştirilmesinin yanı sıra etkili iletişim, 
empati, eleştirel düşünme, sorun çözme gibi 
beceriler kazanmaları hedeflenmektedir (Sa-
bancıoğulları ve Doğan, 2012:190; Fulmer et 
al., 2011:10).

Probleme Dayalı Öğrenme Modeli: Prob-
leme Dayalı Öğretim (PDÖ),  öğrenme ihti-
yaçlarının tanımlanmasını zorunlu kılan, bil-
gilerin pratikte de uygulanmasını gerektiren, 
varsayımların test edilmesi ve problem çöz-
me yönteminin kullanıldığı, önceki deneyim-
lerin etkili olmasını gerektiren, öğrenci mer-
kezli yetişkin öğrenme teorilerinin ilkelerine 
dayandırılmış bir eğitim yöntemidir. Bazı 
çalışmalar klasik ve PDÖ eğitim yöntemi ile 
öğrenme arasında anlamlı ölçülebilir bir fark-
lılık bulunmadığını desteklerken, bazıları ise 
PDÖ eğitim yönteminin daha etkin olduğunu 
ileri sürmektedir (Mete and Sarı, 2008:436; 
Choi et al., 2014:54; Özbıçakçı vd., 2015:75; 
Yardımcı et al., 2017:15).  Probleme dayalı 
öğrenim modeli, öğrenciye yaşamı boyunca 
karşılaşabileceği problemleri çözebilmek için 
aktif rol veren bir öğretim stratejisi olup, ken-
di kendine öğrenme becerisini yaşam boyu 
sürdüren, eleştirel düşünebilen, mesleki etik 
değerlere sahip sağlık personeli yetiştirilme-
sini hedeflemektedir (Distler, 2007:54; Ba-
ker, 2002:671; Kılınç, 2007:563).
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Üniversiteler toplumların bilimsel, ekono-
mik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişme-
lerinde önemli rol oynamaktadır. Gelişmelere 
ayak uydurabilmek için üniversiteler, belirli 
aralıklarla eğitimsel ortamlarının kalitesini 
değerlendirmelidirler. Üniversiteden duyu-
lan doyum, öğrencilerin akıl ve ruh sağlıkları 
kadar fiziksel sağlıklarını da etkilemektedir. 
Okulunda memnuniyetsiz ve mutsuz olan bir 
öğrencinin okul dışı yaşamı da bu durumdan 
etkilenmektedir. Memnuniyetsizlik gerginlik 
yaratmakta, bu da öğrencilerde çeşitli psiko-
lojik veya psikosomatik rahatsızlıklara yol 
açmaktadır (Öngider ve Yüksel, 1999:41). 
Bütün bu durumlar öğrencilerde genel bir 
memnuniyetsizliğe neden olabilmektedir. 
Öğrencinin okul memnuniyeti, öğrenci üze-
rinde üniversitenin etkisini değerlendirmek 
için mükemmel bir araçtır (Leite, 2006:630). 
Öğrencilerin memnuniyeti, onların eğitimsel 
yaşantılarının özellikleriyle ilgilidir. Bu açı-
dan memnuniyet geribildirimi, öğrencilerin 
temel bir değişim dönemi olan yükseköğre-
timde nasıl deneyimler yaşadıklarına ilişkin 
çok değerli bilgiler sağlar (Kane and Willi-
ams, 2008:137). Memnuniyet geribildirimi; 
öğrenci yaşantısı üzerinde sosyo-ekonomik, 
politik ve kültürel etkiyi anlamamızı sağla-
yabilir, öğrencilerin sürekli kaygılarının ne 
olduğu ve hangi önceliklerin zaman içinde 
değiştiğini gösterebilir (Şahin vd., 2011:434; 
Kane and Williams, 2008:137). Kaliteli hem-

şirelik eğitimi vermeyi amaçlayan hemşirelik 
okullarının düzenli olarak, eğitim sistemleri 
ile ilgili öğrenci görüşlerini, beklentilerini 
ölçmeleri ve sonuçlar doğrultusunda eğitim 
programlarında sistemin işleyişine yönelik 
iyileştirme çalışmaları yapmaları sağlanabilir 
(Şahin vd., 2011:446).

AMAÇ

Araştırmanın amacı İzmir ilindeki üç farklı 
hemşirelik okulunda öğrenim gören öğrenci-
lerin mevcut eğitim sistemlerine yönelik gö-
rüşlerini değerlendirmektir.

Araştırma Soruları

1. Üç farklı eğitim sistemindeki hemşire-
lik öğrencilerinin eğitim sistemlerinden 
memnuniyet durumları arasında fark var 
mıdır? 

2. Üç farklı eğitim sistemindeki hemşirelik 
öğrencilerinin eğitim sistemleri ile ilgili 
görüşleri arasında fark var mıdır? 

KAPSAM

Mevcut eğitim sistemlerine yönelik öğrenci 
görüşleri hemşirelik eğitiminde yaygın ola-
rak kullanılan üç farklı eğitim sisteminin de-
ğerlendirilmesi, iyileştirilmesi ve kalitesinin 
artırılmasında önemli katkı sağlayacaktır.
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YÖNTEM

Araştırmanın Türü: Araştırma tanımlayıcı 
türde tasarlanmıştır. 

Araştırma evreni ve örneklemi: Çalışmanın 
evrenini araştırmanın yapılacağı üniversitele-
rin hemşirelik bölümü 3 ve 4. sınıflarında eği-
tim gören tüm öğrenciler oluşturdu.  Klasik 
sistemde 315, Entegre sistemde 546, Prob-
leme dayalı eğitim modelinde (PDÖ) 370 
olmak üzere toplamda 1231 öğrenci evreni 
oluşturdu. Araştırmaya mevcut bulunduğu 
eğitim sisteminde en az iki yıl eğitim görmüş, 
belirlenen tarihlerde kendilerine ulaşılabilen 
ve katılmayı kabul eden öğrenciler dahil edil-
di. Çalışmada herhangi bir örneklem seçim 
yöntemi kullanılmadan evrenin tamamına 
ulaşılması hedeflendi ancak ulaşılamayan, 
katılmayı kabul etmeyen ve eksik form dol-
duran öğrenciler çalışma dışı bırakıldı.   Araş-
tırmada Klasik (n=278),  Entegre (n=216) ve 
PDÖ (n=127)’den toplam 621 hemşirelik öğ-
rencisine ulaşıldı ve örneklem belirlenen ev-
renin % 50’sini oluşturdu.  

Veri toplama yöntemi: Araştırma 30 Mart- 30 
Aralık 2015 tarihleri arasında (10 ay) yürü-
tüldü. Araştırmanın bağımsız değişkenleri; 
yaş, cins, sınıf, eğitim sistemi, bağımsız de-
ğişkenleri ise memnuniyet durumları ve eği-
tim sistemleri ile ilgili görüşleridir.  Verilerin 
toplanmasında öğrencilere, elektronik olarak 
mail yoluyla anket uygulaması planlandı fa-

kat Entegre ve PDÖ sisteminin uygulandığı 
okulların yönetiminden ve öğrenci işlerinden 
alınan öğrenci maillerine gönderilen anket 
linkine toplam 38 adet geri dönüş olmasından 
dolayı mail yoluyla anket doldurulması iptal 
edilerek anketler yüz yüze görüşme yöntemi 
ile uygulandı. 

Veri Toplama Araçları: Araştırma verilerinin 
toplanmasında Sosyo-demografik soru formu 
ve Mevcut Eğitim Sistemi ile İlgili Görüşler 
formu kullanılmıştır.

Mevcut Eğitim Sistemi İle İlgili Görüşleri Be-
lirleme Formu; araştırmacılar tarafından lite-
ratüre dayanarak (Mete and Sarı, 2008:436; 
Şengül, 2010:40; Çelikkalp, 2010:8; Ata-
soy ve Sütütemiz, 2014:94; Özbıçakçı vd., 
2015:75) hazırlanan form için uzman görüş-
leri alınmış ve 5 öğrenci ile ön uygulama ya-
pılmıştır. Form teorik ve uygulamaya yönelik 
18 maddeden oluşmaktadır. Her bir soruya 
verilen yanıtlar “katılıyorum” ve “katılmıyo-
rum” cevapları ile değerlendirilmiştir.  

Veri Analizi: Veriler SPSS 22 paket progra-
mında değerlendirildi. Verilerin sayı ve yüzde 
hesaplamaları yapılmış, istatistiksel analizde 
Pearson ki-kare testi kullanılmıştır. İstatistik-
sel testlerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak 
alınmıştır (Erdoğan vd., 2014:239).

Araştırma Etiği: Araştırmanın yürütülme-
si için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Gi-
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rişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulu’nun yazılı onayı (Karar No:40), çalış-
manın yürütüldüğü kurumların yazılı onayla-
rı ve öğrencilerin sözel izinleri alındı.  

Araştırmanın Sınırlılıkları: Çalışma anket 
formunun mail yoluyla doldurulmasını ve üç 
farklı eğitim sistemindeki daha fazla sayıda 
öğrenciyi hedeflemiş fakat yeterli geri dönüt 
alınamadığı için eğitim kurumları tarafından 
izin verilen tarih ve saatlerde, teorik/uygula-
malı ders saatleri dışında ulaşılabilen ve ka-
tılmayı kabul eden öğrencilere uygulanabil-
miştir. Öğrencilerin eğitim sistemine ilişkin 

görüşleri araştırmacılar tarafından hazırlanan 
sorularla sınırlıdır, nitel bir araştırma planlan-
ması halinde öğrencilerin farklı görüşlerinin 
de elde edilmesi mümkün olabilir.

BULGULAR

Araştırmaya katılan öğrencilerin % 44,8’i 
klasik sistemde, % 20,5’i probleme dayalı öğ-
retim sisteminde, % 34,8’i entegre sistemde 
eğitim görmektedir. Öğrencilerin % 84,7’si 
kız, % 85,7’si 3. Sınıftır. Öğrencilerin % 
59,3’ü hemşirelik mesleğini isteyerek seçer-
ken % 77,9’unun hemşirelik mesleğini tercih 
etme sırası 1-5 arasındadır.

Tablo1. Öğrencilerin Hemşirelik Mesleği ile İlgili Görüşleri

Hemşirelik Mesleği ile İlgili Görüşler Katılıyorum Katılmıyorum

n % n %

Hemşireliğin bağımsız işlevleri artınca saygınlığı artacaktır 385 62,0 236 38,0

Hemşirelik toplum tarafından kabul gören bir meslektir 205 33,0 416 67,0

Hemşirelik yardımcı sağlık personeli olarak görülmektedir 285 45,9 336 54,1

Hemşireliğe erkeklerin alınmasıyla saygınlığı artacaktır 182 29,3 439 70,7

Hemşireliğin toplumda saygın bir yeri vardır 92 14,8 529 85,2

Hemşirelik Ulusal ve Uluslararası tanınırlığı yüksek olan bir meslek-
tir

99 15,9 522 84,1

*Birden fazla yanıt verilmiştir.

Öğrencilerin %62’si hemşireliğin bağımsız 
işlevleri artınca saygınlığının artacağı gö-
rüşüne katılmaktadır. Öğrencilerin %67’si 
hemşireliğin toplum tarafından kabul gören 

bir meslek olduğu, %54,1’i hemşireliğin 
yardımcı sağlık personeli olarak görüldüğü, 
%70,7’si hemşireliğe erkeklerin alınmasıyla 
saygınlığının artacağı, %85,2’si hemşireli-
ğin toplumda saygın bir yeri olduğu, %84,1’i 
hemşireliği ulusal ve uluslararası tanınırlığı 
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yüksek olan bir meslek olduğu görüşlerine 
katılmadığını belirtmişlerdir (Tablo 1).

Klasik sistemdeki öğrencilerin %55,8’i, en-
tegre sistemdekilerin % 47,2’si, PDÖ’de eği-

tim görenlerin ise % 72,4’ü eğitim sistemle-
rinden memnun olduklarını belirtmişlerdir 
(Şekil 1 ve Tablo 2).
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Şekil 1. Hemşirelik Öğrencilerinin Mevcut Eğitim Sistemlerinden  
Memnun Olma Durumları

Tablo 2. Öğrencilerin Mevcut Eğitim Sistemlerine (MES) İlişkin Görüşleri (n: 621)

Mevcut Eğitim Sistemi (MES)
İle İlgili İfadeler

Mevcut Eğitim Sistemi (MES) Pearson ki-
kare testi pKlasik PDÖ Entegre

1 MES’den memnunum.
Katılmıyorum 123 (% 44,2) 35 (% 27,6) 114 (% 52,8)

20,704 ,000
Katılıyorum 155 (% 55,8) 92 (% 72,4) 102 (% 47,2)

2 MES’i teorik açıdan 
yeterli buluyorum.

Katılmıyorum 86 (% 30,9) 29 (% 28,8) 68 (% 31,5)
3,398 ,183

Katılıyorum 192 (% 69,1) 98 (% 77,2) 148 (% 68,5)

3
MES’i klinik uygula-
malar açısından yeterli 
buluyorum

Katılmıyorum 93 (% 33,5) 59 (% 46,5) 122 (% 56,5)
26,498 ,000

Katılıyorum 185 (% 66,5) 68 (% 53,5) 94 (% 43,5)
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4
MES’i laboratuvar 
uygulamaları açısından 
yeterli buluyorum

Katılmıyorum 129 (% 46,4) 67 (% 52,8) 144 (% 66,7)
20,403 ,000

Katılıyorum 149 (% 53,6) 60 (% 47,2) 72 (% 33,3)

5 MES’i yeterli buluyo-
rum.

Katılmıyorum 123 (% 44,2) 34 (% 26,8) 119 (% 55,1)
25,988 ,000

Katılıyorum 155 (% 55,8) 93 (% 73,2) 97 (% 44,9)

6
MES, konu bütünlüğü 
öğrenmeyi kolaylaştı-
rıyor

Katılmıyorum 110 (% 39,6) 22 (% 17,3) 87 (% 40,3)
22,541 ,000

Katılıyorum 168 (% 60,4) 105 (% 
82,7) 129 (% 59,7)

7
MES’de dersler ezbere 
dayalı olduğu için bil-
giler kalıcı olmuyor.

Katılmıyorum 52 (% 18,7) 39 (% 30,7) 34 (% 15,7)
11,780 ,003

Katılıyorum 226 (% 81,3) 88 (% 69,3) 182 (% 84,3)

8 MES, uygulama yönü 
eksiktir.

Katılmıyorum 41 (% 14,7) 26 (% 20,5) 35 (% 16,2)
2,093 ,351

Katılıyorum 237 (% 85,3) 101 (% 
79,5) 181 (% 83,8)

9

MES’de seçmeli ders 
sayısının fazla olması 
bireysel gelişimimize 
katkı sağlar.

Katılmıyorum 76 (% 27,3) 43 (% 33,9) 67 (% 31,0)

1,946 ,378
Katılıyorum 202 (% 72,7) 84 (% 66,1) 149 (% 69,0)

10

MES’de öğrencilerin 
mesleki beceriler dışın-
daki özellikleri yeterin-
ce gelişmemektedir.

Katılmıyorum 62 (% 22,3) 55 (% 43,3) 42 (% 19,4)

26,789 ,000
Katılıyorum 216 (% 77,7) 72 (% 56,7) 174 (% 80,6)

11

MES’de uygulamalarda 
öğrenci sayısının fazla 
olması, uygulama be-
cerilerimin pekişmesini 
olumsuz etkiler.

Katılmıyorum 27 (% 9,7) 11 (% 8,7) 23 (% 10,6)

,363 ,834
Katılıyorum 251 (% 90,3) 116 (% 

91,3) 193 (% 89,4)

12

MES’de uygulama 
alanlarının koşulları 
klinik öğrenmemizi 
olumsuz etkiliyor.

Katılmıyorum 23 (% 8,3) 20 (% 15,7) 26 (% 12,0)

5,219 ,074
Katılıyorum 255 (% 91,7) 107 (% 

84,3) 190 (% 88,0)

13

MES’de öğrenci 
sayısının fazla olması 
teorik ders verimliğini 
düşürmektedir.

Katılmıyorum 15 (% 5,4) 9 (% 7,1) 15 (% 6,9)

,672 ,715
Katılıyorum 263 (% 94,6) 118 (% 

92,9) 201 (% 93,1)

14

MES’de öğrenci 
sayısının fazla olması 
uygulama verimliğini 
düşürmektedir.

Katılmıyorum 13 (% 4,7) 5 (% 3,9) 16 (% 7,4)

2,482 ,289
Katılıyorum 265 (% 95,3) 122 (% 

96,1) 200 (% 92,6)
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15

MES’de öğrenci 
sayısının fazla olması 
laboratuvar verimliğini 
düşürmektedir.

Katılmıyorum 10 (% 3,6) 8 (% 6,3) 14 (% 6,5)

2,498 ,287
Katılıyorum 268 (% 96,4) 119 (% 

93,7) 202 (% 93,5)

16

MES, hasta bakımının 
yönetiminde hemşirelik 
sürecini kullanarak 
eleştirel düşünme ve 
problem çözme bece-
rileri uygulaması için 
fırsat sağlar.

Katılmıyorum 32 (% 11,5) 5 (% 3,9) 42 (% 19,4)

17,986 ,000
Katılıyorum 246 (% 88,5) 122 (% 

96,1) 174 (% 80,6)

17

MES, öğrenciye me-
zuniyette kazanmış ol-
ması beklenen bilişsel, 
duyusal, davranışlar ve 
tüm becerilerde ustalık 
kazandırır.

Katılmıyorum 37 (% 13,3) 18 (% 14,2) 62 (% 28,7)

21,114 ,000
Katılıyorum 241 (% 86,7) 109 (% 

85,8) 154 (% 71,3)

18

MES’de öğrenciler, 
edindikleri bilgileri 
nerede ve nasıl kulla-
nacaklarını belirlemede 
yetersiz kalmaktadır

Katılmıyorum 72 (% 25,9) 50 (% 39,4) 32 (% 14,8)

26,185 ,000
Katılıyorum 206 (% 74,1) 77 (% 60,6) 214 (% 85,2)

Hemşirelik okullarında uygulanan üç fark-
lı eğitim sistemi incelenmesinde en yüksek 
yüzdeler dikkate alındığında;

PDÖ de öğrenim gören öğrencilerin %72.4’ü 
MES’den memnun olduğunu bildirmiştir. 
Klasik ve Entegre sistemdeki öğrencilerde 
memnun olan ve olmayan öğrenci oranları 
birbirine yakındır. Gruplar arasındaki fark 
anlamlıdır. Klasik sistemde öğrenim gören 
öğrencilerin %66.5’i klinik uygulamalar açı-
sından MES’ini yeterli bulmaktadır. Gruplar 
arasında fark anlamlıdır. Klasik sistemde eği-
tim alan öğrencilerin MES’lerini klinik uy-
gulamalar ve laboratuvar uygulamaları açı-
sından yeterli buldukları, seçmeli ders sayısı 

fazlalığının bireysel gelişimlerine katkıda 
bulunduğunu, MES’in mezuniyette kazanmış 
olunması beklenen bilişsel, duygusal, davra-
nışsal ve tüm becerilerde ustalık kazandırdı-
ğını düşündükleri, bunun yanı sıra MES’in 
olumsuzluklarına bakıldığında uygulamala-
rın eksik olduğu, uygulama alanları koşul-
larının klinik öğrenmeyi olumsuz etkilediği, 
öğrenci sayısının fazla olmasının teorik ders 
ve laboratuvar verimliliğini düşürdüğü belir-
lenmiştir (Tablo 2).

PDÖ Eğitimi alan öğrencilerin MES’den en 
yüksek düzeyde memnun oldukları, teorik 
açıdan yeterli buldukları, konu bütünlüğü-
nü öğrenmeyi kolaylaştırdığı, hasta bakımı 
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yönetiminde hemşirelik sürecini kullanarak 
eleştirel düşünme ve problem çözme beceri-
leri konusunda fırsat sağladığı belirlenmiştir. 
Öğrenci sayısının fazla olmasının uygulama 
becerilerini olumsuz etkilediği, uygulama ve-
rimini düşürdüğü belirlenmiştir (Tablo 2).

Entegre sistemdeki öğrenciler derslerin ezbe-
re dayalı olmasından, bilgilerin kalıcı olma-
dığı mesleki beceriler dışındaki özelliklerinin 
yeterince gelişmediği, edindikleri bilgileri 
nerede ve nasıl kullanacaklarını belirlemede 
yetersiz kaldıklarını belirtmişlerdir (Tablo 2).

TARTIŞMA

Eğitim sistemi değerlendirilmesinde öğren-
cilerin görüşleri, eğitim ve uygulamalardan 
memnun olma durumları önemli bir veridir. 
Çalışmaya katılan öğrencilerin % 67’si hem-
şireliğin toplum tarafından kabul gören bir 
meslek olmadığını düşünmektedirler. And-
soy ve arkadaşlarının (2012:124) çalışmasın-
da öğrencilerin %68’i mesleğin toplumdaki 
imajını olumlu bulduklarını belirtmişlerdir. 
Hemşireliğin toplumdaki imajını daha iyiye 
götürmede ilk basamak meslek mensupları-
nın konuyla ilgili görüşlerinin iyileştirilmesi 
olmalıdır; bu yolda kendini tanıyan, gelişti-
ren, eğitimli, doyum sağlamış bireylerin hem 
mesleğin kendi içinde hem de toplumdaki 
imajını olumlu yönde etkileyeceği düşünül-
mektedir.

Üç eğitim sistemi incelendiğinde MES’den 
PDÖ öğrencilerinin (%73) klasik ve entegre 
sistemlere göre daha fazla memnun oldukları 
ve yeterli buldukları görülmektedir (p: 0,000). 
PDÖ sisteminin öğrencinin kendi kendine öğ-
renme becerisini geliştirmesi ve aktif katılı-
mına olanak sağlamasının sonuçları etkiledi-
ği düşünülmektedir (Distler, 2007:57; Baker, 
2002:671; Kılınç, 2007:563). Eğitimde kali-
tenin artırılması için öğrencinin aktif olarak 
eğitime katıldığı, öğrenci merkezli modellere 
başvurulmalıdır (Beji ve Güngör, 2013:17). 
Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Değer-
lendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’nun 
2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporun-
da yer alan “Öğrenci Memnuniyeti Anketi” 
sonuçlarına göre memnun olduğunu ifade 
eden öğrencilerin oranı tüm öğrencilerde % 
32 iken bu oran hemşirelik öğrencilerinde 
%53 olarak saptanmış ve sonucun eğitim sis-
temindeki iyileştirmelerle ilgili olduğu belir-
tilmiştir1. Konu ile ilgili olarak yurt dışında 
yapılan çalışmaların sonuçları da farklılıklar 
göstermektedir. Norman ve ark.., (2005:155) 
ABD’de 496 hemşirelik öğrencisi ile yaptık-
ları bir çalışmada, hemşirelik öğrencisi olma-
nın zorluklarına rağmen, öğrencilerin %86’sı 
hemşirelik eğitiminden memnun olduğunu 
belirtmiştir. Norveç’te bulunan klasik sistem 
eğitimli üç hemşirelik okulundan toplam 276 

1 .http://spk.nku.edu.tr/TRDigerBelge/ADKG_07_
CumhU.PDF 



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl: 2018

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Semester Issue: 14 Year: 2018

ID:357 K:719
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)

79

ULUSLARARASI HAKEMLİ
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

PRINT ISSN: 2148-4872 - ONLINE ISSN: 2149-2468

ULUSLARARASI HAKEMLİ
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

PRINT ISSN: 2148-4872 - ONLINE ISSN: 2149-2468

öğrenci ile yapılan başka bir çalışmada ise 
öğrencilerin hemşirelik eğitiminden zayıf 
düzeyde memnuniyetsizlik yaşadıkları ancak 
teorik eğitime göre klinik hemşirelik eğiti-
minden daha memnun oldukları saptanmıştır 
(Espeland and Indrehus, 2003:226). Bu çalış-
mada öğrencilerin eğitim sisteminden mem-
nuniyetini etkileyen unsurlar açısından bir 
inceleme yapılmamıştır bundan sonraki ça-
lışmalarda öğrenci memnuniyetini etkileyen 
unsurlarda incelenerek memnuniyeti arttırıcı 
iyileştirmeler planlanabilir. 

Her üç eğitim sistemindeki öğrencilerin yak-
laşık %70’i sistemlerini teorik açıdan yeter-
li bulmakta (p: 0,182), PDÖ (%82,7) konu 
bütünlüğünün öğrenmeyi kolaylaştırdığını 
düşünmekte (p: 0,000), klasik ve entegre sis-
teminde öğrenim gören öğrenciler derslerin 
ezbere dayalı olduğunu ve bu nedenle bilgi-
lerin kalıcı olmadığı (p: 0,003) görüşündedir-
ler. Çelikkalp ve arkadaşlarının çalışmasında 
(2010:6) öğrencilerin %52.3’ü verilen mesle-
ki teorik bilgilerin “kısmen yeterli” olduğunu 
ifade etmektedirler. Yiğit ve ark.’nın (2007:7) 
4 Hemşirelik ve 17 Sağlık yüksekokulunun 
son sınıf öğrencileri (n=1009) üzerinde yap-
tıkları çalışmada öğrencilerin %62.3’ünün te-
orik eğitimi kısmen yeterli buldukları belirtil-
miştir. Ünsar’ın (2005:5) çalışmasında klasik 
eğitim sisteminde ki öğrencilerin %67.4’ü te-
orik eğitimi, %52.2’si uygulamalı eğitimi kıs-
men yeterli bulmuşlardır. Avrupa Birliği’nin 

hemşirelik eğitimi için belirlediği kriterler ve 
Bologna Uyum Süreci doğrultusunda; ulusal 
çerçevede hemşirelik eğitimi programının 
minimum standartları belirlenerek ülke ge-
nelinde hemşirelik lisans eğitiminde standar-
dizasyonu sağlamak için genel bir çerçeve/
ulusal bir çerçeve sunulmuş ve ülkemizde 
uygulanan farklı eğitim modellerinin (klasik, 
entegre, karma, probleme dayalı öğrenme) 
kullanabileceği bir HUÇEP- 2014 hazırlan-
mıştır2. Son yıllarda yapılan bu tür çalışma ve 
düzenlemelerin teorik eğitimi daha da güç-
lendirdiği ve öğrencilerin bu alanda olumlu 
görüşlerine yol açtığı düşünülmektedir.

Entegre sistemdeki öğrenciler, klinik ve labo-
ratuvar uygulamaları açısından eğitim sistem-
lerini yetersiz bulmaktadırlar (p:0,000). Üç 
eğitim sisteminde öğrencilerin büyük çoğun-
luğu (%80-85) uygulama yönünden sistemle-
rinin eksik olduğunu düşünmektedir. Aydın 
ve Argun’un (2010:210) yaptığı çalışmada 
öğrenciler; hastanede öğrenciye ait daimi ve 
düzenli bir soyunma odasının bulunmaması, 
öğrencilere görev dışı sorumluluk verilmesi, 
“ayak işi” yaptırılması ve hastanelerde öğ-
renciye yemek verilmemesi şeklinde sorun-
ları ifade etmişlerdir. Diğer bir araştırmada 
öğrencilerin %61’i uygulama derslerindeki 
araç-gereçleri yeterli bulmadığını belirtmiş-

2 http://www.hemed.org.tr/images/dosya-yukle/
HUCEP-2014-PDF.pdf
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lerdir (Çelikkalp, 2010:8). Hemşirelik öğren-
cilerinin memnuniyet durumlarının akademik 
başarıları üzerine etkisini ve bunları etkileyen 
faktörleri incelemek amacıyla yapılan bir ça-
lışmada memnuniyet düzeyinin en düşük se-
viyede olduğu alanlar; uygulama alanları, la-
boratuvar teknolojik donanım ve eğitim araç-
gereçleri olarak ifade edilmektedir (Egelioğlu 
vd., 2011:20). Literatürde öğrencilerin lisans 
eğitimi için bölüm/üniversite tercihi yapar-
ken birçok faktörün önemli rol oynadığı, fi-
ziksel ortamın önemli bir belirleyici olduğu 
ifade edilmektedir (Gangaway and Stannelli, 
2007:129; Jensen and Mostrom, 2013:132). 
İdeal klinik ortam öğrencinin öğrenme dü-
zeyi üzerinde olumlu etki oluşturmaktadır 
(Carlson et al., 2005:46; Karaöz, 2003:15).  
Klinik uygulamaların eğitim ve fiziki şartla-
rındaki iyileştirmelerin, eğitim sistemlerinin 
kalitesini artıracağı ve mezun öğrenci profili-
ni geliştireceği düşünülmektedir. 

Her üç eğitim sistemindeki öğrencilerin ta-
mamına yakını; uygulamalarda öğrenci sayı-
sının fazla olmasının uygulama becerilerinin 
pekişmesini olumsuz etkilediğini (p:0,834), 
teorik ders verimliliğini (p:0,715), uygulama 
verimliliğini (p:0,289), laboratuvar verimlili-
ğini (p:0,287) düşürdüğünü belirtmektedirler. 
Klinik eğitim, öğrencinin eleştirel düşünme 
ve analiz etme, psikomotor, iletişim ve yö-
netim becerilerini geliştirmeyi ve hemşirelik 
mesleğini yerine getirmede güven duygusu-

nu arttırmayı amaçlamaktadır. Hemşirelik 
uygulamaları hemşirelik mesleği için olmaz-
sa olmaz becerileri geliştirir ve öğrencilerin 
mesleği öğrenmeleri için uygun bir ortam 
oluşturur.

Uygulamada bir eğiticiye düşen öğrenci sa-
yısı için dünya örnekleri incelendiğinde eği-
timin niteliği yanı sıra hasta güvenliğinin de 
esas alındığı görülmektedir. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde öğrenciler sadece öğretim ele-
manı ile çalıştıklarında bir eğitici en fazla 10 
öğrenciden sorumlu olmaktadır. Eğer alanda 
çalışan klinik rehberler (preseptör) de öğ-
renci eğitiminde sorumluluk alıyorlarsa, bir 
eğiticinin 24 öğrencinin klinik/alan eğitimini 
koordine etmesi beklenmektedir. Bir rehber 
hemşire, en fazla bir ya da iki öğrencinin eği-
timinden sorumludur3. Kanada’da ise rehber 
hemşire yoksa 1:8 olan eğitici-öğrenci oranı; 
rehber ile (1:1) çalışan öğrenci gruplarında 
1:16’dır4. Öğretim üyesi ve görevlisi başına 
düşen öğrenci sayısı ortalama 50’dir ve uygu-
lamalı bir meslek olan hemşirelik eğitimi için 
belirlenen evrensel standartların (asgari, 10-
20 öğrenciye 1 öğretim üyesi) çok üzerinde-
dir. Günay ve Günay’ın (2011:116) çalışma-
sında, yükseköğretim kurumları ve öğrenci 

3 .https://www.bon.texas.gov/pdfs/education_pdfs/
education_nursing_guidelines/3.8Clinical_Lear-
ning_Experiences/3-8-2-a.pdf,

4 .http://www.nurses.ab.ca/content/dam/carna/pdfs/
DocumentList/ Standards/RN_Initial Entry_NE-
PAB_Standards_Jan2013.pdf 
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sayıları artarken, eğitici sayıları aynı oranda 
artmadığı için eğitici başına düşen öğrenci 
sayısı açısından OECD ülkelerinin gerisinde 
kalındığı vurgulanmıştır. Son yıllarda yapılan 
birçok çalıştay raporunda da çözülmesi gere-
ken ilk sorun olarak artan öğrenci sayıları yer 
almaktadır5,6.  Hemşirelik okullarında gün 
geçtikçe artan öğrenci sayısı; teorik ve uy-
gulamalı eğitimde zorluklara, kalitenin azal-
masına yol açmakta olup mesleğin geleceği 
açısından soruna ivedilikle çözüm bulunması 
gerekmektedir.

Klasik, PDÖ ve Entegre sistemindeki öğren-
cilerin büyük çoğunluğu; uygulama alan ko-
şullarının klinik öğrenmeyi olumsuz etkiledi-
ği (p: 0,074) görüşündedir. Ülker vd (2001) 
klinik uygulama alanlarının eğitim için uygun 
olmamasının öğrencilerin memnuniyetlerinin 
düşük olmasında başlıca nedenlerden biri ol-
duğunu belirtmektedir. Beji ve Güngör’ün 
çalışmasında (2013:16); hemşirelik öğren-
cilerinin en önemli sorun olarak gördükleri 
durumlar; uygulama alanının yetersiz olması, 
hastanelerde öğrencilere ait giyinme odası-
nın olmamasıdır. Diğer bir çalışmada da, öğ-
rencilerin uygulama alanı yetersizliği eğitim 
hayatı boyunca yaşadıkları sorunlar arasında 
birinci sırada yer almıştır (Atasoy ve Sütü-

5 .http://sabdek.com/index.php/2017/04/22/saglik-
bilimlerinde-mesleki-uygulama-calistayi-sonuc-
raporu/sabdek-calistay-raporu-22042017.

6 .http://www.hemed.org.tr

temiz, 2014:94) Uygulama alanlarında ki fi-
ziksel yapı yetersizlikleri öğrencilerin uygu-
lamaya bakış açısını olumsuz etkilemektedir. 
Sorunları çözmek ve daha kaliteli bir uygu-
lama eğitimi için okul-hastane yöneticilerine 
önemli sorumluluklar düşmektedir. 

Entegre sistemdeki öğrenciler diğer sistem-
lere göre MES’lerinin eleştirel düşünme ve 
problem çözme becerileri uygulaması için 
daha az fırsat sağladığı (p:0,000) görüşünde-
dirler. Şengül’ün (2010:40) üç eğitim siste-
mindeki hemşirelik öğrencilerinin eleştirel 
düşünme eğilimlerine yönelik çalışmasında 
en yüksek eleştirel düşünme puanı sırasıyla 
entegre, PDÖ ve klasik eğitim şeklindedir. 
PDÖ modelinin öğrencilerin eleştirel düşün-
me eğilimi düzeyini arttırdığı, klasik model 
ve entegre modeldeki eğitimde ise öğren-
cilerin eleştirel düşünme eğilimi düzeyinin 
anlamlı olarak etkilenmediği belirtilmekte-
dir (Şengül, 2010:40). Tiwari ve ark. (2003: 
300) Hong Kong ve Avustralya’da bulunan 2 
üniversitenin hemşirelik bölümünde okuyan 
öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerini 
karşılaştırdıkları çalışmalarında (n=384) öğ-
renci merkezli eğitim uygulanan Avustralya 
hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme 
eğilimi puanlarının, eğitici merkezli eğitim 
uygulanan Çin hemşirelik öğrencilerine göre 
anlamlı derecede yüksek olduğunu saptamış-
lardır. PDÖ ve klasik sistemde okuyan hemşi-
relik öğrencilerinin eleştirel düşünme, prob-
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lem çözme, kendi kendine öğrenme beceri-
lerinin karşılaştırmasında; PDÖ grubundaki 
öğrencilerin tüm alanlarda puanları artarken, 
klasik eğitim grubundakilerin problem çözme 
ve kendi kendine öğrenmede azalma gözlen-
miştir (Choi et al., 2014:52). Hemşirelerin, 
hemşirelik problemleri ile başa çıkabilmeleri, 
karmaşık hasta bakım gereksinimlerini sapta-
yabilmeleri ve sistemik bakım verebilmeleri 
için yüksek düzeyde eleştirel düşünme bece-
rilerini geliştirmeleri oldukça önemlidir.

Üç sistemdeki öğrencilerden en yüksek yüz-
de ile PDÖ dekiler MES’lerinin mezuniyette 
kazanmış olmaları beklenen duyusal, bilişsel, 
davranışsal ve tüm becerilerde yeterlilik ka-
zandırdığı (p: 0,000), mesleki beceriler dı-
şındaki özelliklerini yeterince geliştirdiği (p: 
0,000), edindikleri bilgileri nerede ve nasıl 
kullanacaklarını belirlemede daha az yetersiz 
bıraktığı (p:0,000) görüşündedirler.

PDÖ sistem olarak öğrenme ihtiyaçlarının 
tanımlanmasını zorunlu kılan, bilgilerin pra-
tikte de uygulanmasını gerektiren, varsayım-
ların test edilmesi ve problem çözme yön-
teminin kullanıldığı, önceki deneyimlerin 
etkili olmasını gerektiren, öğrenci merkezli 
yetişkin öğrenme teorilerinin ilkelerine da-
yandırılmış bir eğitim yöntemi olması, araş-
tırmalarla da desteklenen öğrencilerin prob-
lem çözme, eleştirel düşünme, gereksinim 
belirleme, kendini ifade etme gibi becerileri-

nin yüksek olması (Distler, 2007:57; Kılınç, 
2007:564; Mete and Sarı, 2008:436; Choi et 
al., 2014:54; Özbıçakçı vd., 2015:75; Yar-
dımcı et al., 2017:15) görüş oranlarını etki-
leyebilir.

SONUÇ

Öğrencilerin yarıya yakının (%43,8) mevcut 
eğitim sistemlerinden memnun olmadıkları 
belirlenmiştir. Çalışma hemşirelik okulla-
rında en çok kullanılan üç eğitim sisteminin 
öğrenciler tarafından değerlendirilmesini ve 
öncelikli ele alınacak konuların belirlenmesi-
ni sağlamıştır.

Uygulamalı eğitime sahip hemşirelikte küçük 
gruplarla katılımlı eğitimin etkinlik ve kalite-
si göz önünde bulundurularak öğrenci sayıları 
azaltılmalı, eğitim sistemlerinin geliştirilme-
sinde ve yeniden yapılandırılmasında öğrenci 
görüşlerine göre değişimler yapılmalıdır.
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EXTENDED ABSTRACT

Objective: Satisfaction with university affects not only mental health, but also physical health 
of students. A student who is dissatisfied and unhappy in school will also be dissatisfied and un-
happy outside school. Dissatisfaction creates tension, which causes the development of various 
psychological or psychosomatic disorders in students. All these conditions may cause a general 
dissatisfaction in students. School satisfaction of students is a perfect instrument for evaluating 
the effect of university on students. Student satisfaction is related with characteristics of their 
education life. Considering from this point of view, satisfaction feedback provides invaluable 
information about what students experience in higher education, which is a period of basic 
changes. Quality education plays an important role in increasing the knowledge of nursing and 
sustaining the professional development. In Turkey, the study period of nursing undergraduate 
programs contains theoretical and practical education of at least four years and 4600 hours and 
they are conducted as classic education, integrated education and problem-based education in 
different universities. As in every discipline, there are various systems and models in nursing 
education programs. In order to increase the quality of nursing education, it is necessary to 
raise well-educated and qualified nurses, provide a safe and an efficient care and examine the 
existing systems of education for contributing to the improvement of community healthcare. 
This study was conducted for the purpose of determining the opinions and expectations of stu-
dents about the profession and education of nursing and their attitudes and awareness regarding 
the existing systems of education. Method: The study sample consisted of totally 621 students 
from 3rd and 4th grades in nursing schools of three public universities with different systems 
of education in İzmir province. 315 students in the classic system, 546 in the integrated system, 
370 in the problem-based education (PBE) model and totally 1231 students constituted the tar-
get population. The study sample, on the other hand, consisted of 278 nursing students from the 
classic system, 216 from the integrated system, 127 from the PBE and totally 621 students and 
the sample constituted 50% of the determined population. The study was conducted by using 
Socio-demographic question form and Form of Opinions about Existing System of Education 
(ESE). Expert opinions were received for the form which was prepared by researchers based 
on literature and a preliminary application was conducted with 5 students. The form consists 
of 18 items aimed at theory and practice. Answers to questions were evaluated with responses; 
“agree”, “disagree”. The data were evaluated in the SPSS 22 package software. As well as 
an ethics committee approval, written permissions were obtained from institutions and verbal 
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permissions from students for the study. Findings: Students had an age average of 21.4 ± 1.32; 
84.7% were women, 85.7% 3rd grade students and their grade-point average was 72.53 ± 8.54 
on the basis of 100. 44.8% of nursing students within the scope of the study received classic 
education, 34.8% integrated education, 20.5% problem-based education (PBE). While 59,3% 
of students chose the profession of nursing voluntarily, 77,9% chose the profession on the 1-5 
rank. 62% of participants indicated that respectability of nursing would increase on condition 
that its independent functions increased, 67% believed that nursing was not accepted by society, 
54,1% stated that nurses were not considered among allied health personnel, 70,7%  indicated 
that inclusion of men in nursing would not increase its respectability, 85,2% believed that nur-
sing did not have a respectable place in society and 84,1% thought that nursing did not have 
a high national and international recognition. 55.8% of students in the classic system, 47.2% 
in the integrated system, 72.4% in the PBE system and 58.4% of students in all three systems 
indicated that they were satisfied with the existing systems of education. It was determined that 
students receiving education in the classic system found ESEs sufficient in terms of clinical and 
laboratory applications, high number of elective courses contributed to their personal develop-
ment, they believed that ESE brought a mastership in cognitive, emotional, behavioral and all 
other skills that were expected to be acquired after graduation; on the other hand, ESE had some 
negative aspects like insufficient applications, negative effect of application area conditions on 
clinical learning and negative effect of high number of students on theoretical lesson and labo-
ratory efficiency. It was determined that students receiving education in the PBE system were 
highly satisfied with ESE, found it theoretically sufficient and believed that it allowed them to 
learn the subject integrity and provided them an opportunity of developing their critical thin-
king and problem solving skills by using the process of nursing in patient care management. It 
was observed that high number of students affected application skills negatively and decreased 
the application efficiency. Students in the integrated system indicated that lessons were based 
on memorization, their qualities apart from professional skills where knowledge was not per-
manent did not develop sufficiently and they were incapable of establishing where and how to 
use their knowledge. Conclusion: It was determined that nearly half of students (41,6%) were 
not satisfied with existing systems of education. As a result of the study, it was determined that 
PBE had the highest satisfaction with the existing system of education and regarding ESE; 
there was a difference between the opinions of students about three systems from the aspects of 
sufficiency of clinical and laboratory applications, development of social activities and skills, 
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development of critical thinking and problem solving, postgraduate competence and use of 
knowledge (p<0,005). Considering the effectiveness and quality of nursing education partici-
pated by small groups with practice; it is recommended to decrease the number of students and 
make changes in the development and reconstruction of systems of education according to the 
opinions of students. It is considered important to review the systems of education according to 
these results and take precautions to improve the student satisfaction in all three systems.
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SAĞLIK PERSONELİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLARLA İLGİLİ HUKUKİ 
YARDIM HAKKINDA PERSONELİN GÖRÜŞLERİ (1)

OPINIONS OF THE PERSONNEL ABOUT LEGAL SUPPORT ON 
CRIMES AGAINST HEALTH PERSONNEL
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Öz: Amaç: Bu araştırma, sağlık personeline karşı işlenen 
suçlar nedeniyle yapılacak hukuki yardım konusunda perso-
nelin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: 
Çalışmada veri toplama aracı olarak personelin hukuki yardım 
hakkında görüşlerini ölçmek amacıyla geliştirilen ve 25 ifa-
deden oluşan ölçek kullanılmıştır. Çalışmanın evreni Sakarya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık per-
soneli olarak belirlenmiştir. Çalışmanın örneklemini ise basit 
tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 305 sağlık personeli 
oluşturmaktadır. Veriler toplandıktan sonra ilk olarak geçer-
lilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Verilerin analizinde 
frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma gibi ta-
nımlayıcı istatistiksel yöntemler, bağımsız örneklerde t testi ve 
tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada 
elde edilen bulgulara göre; katılımcıların %59,7’si şiddete 
maruz kalmadığını belirtirken %40,3’ü şiddete maruz kal-
mıştır. Katılımcıların %53,4’ü hukuki yardım hakkında bilgi 
sahibidir. Ancak buna rağmen katılımcıların %9,5’i hukuki 
yardım talebinde bulunmakta ve sadece %5,2’si hukuki yar-
dım almaktadır. Katılımcıların yaş grupları, çalışma süreleri, 
şiddete maruz kalma durumları ve bilgi sahibi olma durumları 
bakımından hukuki yardıma ilişkin ifadelere katılım düzey-
lerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. 
Sonuç: Sonuç olarak, sağlık personelinin şiddete maruz kal-
masına rağmen hukuki yardım talebinde bulunmadığı ve hu-
kuki yardım almadığı görülmektedir. Sağlık sektöründe şiddet 
olaylarının yaygın olduğu göz önüne alındığında, bu olayların 
bildirimi ve sağlık personeline hukuki yardım konusunda daha 
radikal adımların atılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Hukuki Yardım, Sağlık Personeli

Abstract: Aim: The objective of this study was to determine 
the opinions of healthcare personnel relating legal support 
about crimes against healthcare personnel. Method: A ques-
tionnaire composed of 25 statements developed to measure 
the opinions of healthcare personnel relating legal support 
is used as data collection tool in this study. The universe of 
the study was healthcare professionals working in Sakarya 
Educational and Research Hospital. Sampling of the universe 
consists of 305 healthcare stuff selected by simple random 
sampling method. Reliability and validity analyses along with 
factor analysis were performed in the first instance just after 
data collection process. Descriptive statistical methods such 
as frequency, percentile, arithmetic mean and standard devia-
tion alongside of t-test and one-way variance analysis in inde-
pendent samples were employed in analysis of data. Results: 
59.7% of the participants indicated that they weren’t exposed 
to violence which means 40.3% did according the findings 
obtained. 53.4% of participants have information about legal 
support. Nonetheless, 9.5% of the participants claim legal 
support and only 5.2% receive legal support. There are sta-
tistically significant differences in the level of agreements to 
statements of participants relating legal support with regards 
to age groups, working times, violence exposure and hav-
ing knowledge. Conclusion: As a result, despite the fact that 
health personnel are exposed to violence, it seems that they 
have not requested legal support and have not received legal 
support. Given the widespread nature of violence in the health 
sector, more radical steps need to be taken in the reporting 
of these events and in legal support to health care providers. 

Key Words: Violence, Legal Support, Healthcare Personnel
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GİRİŞ

Son yıllarda yapılan araştırmalar, tüm dünya-
da olduğu gibi ülkemizde de şiddetin gittik-
çe arttığını göstermektedir. Şiddet, bir kişiye 
güç ya da baskı uygulayarak isteği dışında 
bir şey yapılması ya da yaptırılması ve bunun 
sonucunda kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal 
yönden olumsuz etkilenmesi durumunun or-
taya çıkabilmesi şeklinde tarif edilmektedir. 
Giderek daha yoğun bir şekilde şiddetle ilgili 
birçok sınıflama bulunmakla birlikte şiddet, 
sözel, fiziksel ve cinsel şiddet olmak üzere 
üç ana başlık altında toplanmaktadır (Beder, 
2009: 7). Şiddet olgusu nerede, kime ve han-
gi türde uygulanırsa uygulansın kesinlikle 
kabul edilemez bir durumdur. Şiddete etkin 
bir şekilde karşı çıkmak, tanık olunduğunda 
göz yummamak insanlığın temel değerlerini 
korumak adına son derece önemlidir (Ünder, 
2012: 274).

Toplumda yaygınlaşma eğilimi gösteren şid-
det, birçok sektörü etkilediği gibi çok geniş 
bir çalışan grubunun (hekim, hemşire, hasta-
bakıcı, sağlık teknisyeni vb.) bulunduğu ve 
insan ilişkilerinin yoğun olarak yaşandığı sağ-
lık sektörünü de ciddi biçimde etkilemektedir 
(Çamcı ve Kutlu, 2011: 9). Sağlık çalışanları, 
görevlerini yerine getirirken şiddete uğrama 
tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedirler 
(Dikmen, 2015: 79). Sağlık çalışanlarının 
sağlık ve güvenliklerinin korunması, hasta-

ların sağlık ve güvenliklerinin korunması ka-
dar öncelikli ve önemli görülmelidir (Yavuz, 
2014: 1).

Şiddetten korunmanın en iyi yolu olay ortaya 
çıkmadan önce önlem almak ya da şiddete ma-
ruz kalındığında yardım almaktır (Annagür, 
2010: 167). Çalışmamızın amacı da sağlık 
çalışanlarının, şiddete maruz kaldıklarında 
kendilerine yapılacak olan hukuki yardım ko-
nusunda görüşlerinin incelenmesidir.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Sağlık kurumlarında şiddet; hasta, hasta yakın-
ları ya da diğer herhangi bir birey tarafından 
uygulanan, sağlık çalışanı için risk oluşturan 
kasıtlı bir tehdit davranışı, sözel tehdit, fiziksel 
saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durum ola-
rak tanımlanmaktadır (Bahar vd., 2015: 57). 
Tanımda da ifade edildiği üzere sağlık sektö-
ründe şiddetin her türlüsü görülebilmektedir. 
Yapılan çalışmalarda, şiddetin en çok sağlık 
alanında ortaya çıktığı ve sağlık çalışanla-
rının şiddete maruz kalma yönünden 16 kat 
daha riskli durumda olduğu belirtilmektedir 
(Ayrancı vd., 2002: 148). Bu duruma rağmen 
sağlık kurumlarında yaşanan şiddetin çoğun-
lukla rapor edilmediği, sadece yaralanma gibi 
ciddi olayların bildirildiği, diğerlerinin ise 
önemli görülmediği tespit edilmiştir (Sarcan, 
2013: 16). Şiddetin ortaya çıkışının ardında 
birçok etken yer almaktadır (Özcan ve Bilgin, 
2011: 1443). Başlıca şiddet nedenleri; sağlık 
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politikaları ve hizmetlerine karşı tepki, hasta 
veya yakınlarının ihmal edildiklerini düşün-
meleri, alınan tedaviden memnuniyetsizlik 
(Öksüz vd., 2016: 105), sağlık kuruluşlarında 
hizmetin 24 saat kesintisiz olarak verilmesi, 
muayene ya da tetkikler için bekleme süre-
lerinin uzun olması, hastalık psikolojisi, aşırı 
yoğunluk ve personel sayısının yetersizliği, 
iletişim kurmada yaşanan sorunlar (Yeşilbaş, 
2016: 48), çalışma ortamının aşırı kalabalık 
olması ve şiddetle başa çıkabilmesi için çalı-
şanın eğitim yetersizliği gibi etkenler olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Akca vd., 2014: 3).

Sağlık sektöründe görülen şiddet olayları ta-
mamen engellenememektedir fakat şiddetin 
olumsuz sonuçlarından korunabilmek için 
birtakım önlemlerin alınabileceği düşünül-
mektedir (Büyükbayram ve Okçay, 2013: 51). 
Şiddete karşı alınabilecek önlemlere ilişkin 
birincil korunmada, öncelikli olarak şiddetin 
hoş karşılanmadığı bir ortamın oluşturulma-
sı, işyerinde maruz kalınan şiddet olaylarının, 
şiddetin türüne bakılmaksızın suç sayılması, 
bunun için gerekli olan yasal zeminin oluştu-
rulması gerekmektedir (Dursun, 2012: 113). 
Bu bağlamda hem devletin koruma yükümlü-
lüğü kapsamında bakanlıkça, sağlık çalışan-
larına uygulanan şiddetin önlenebilmesi için 
bir dizi yasal düzenleme getirilmiş hem de 
çeşitli meslek örgütleri ve sendikalarca top-
lumsal farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli 
çalışmalar yapılarak önlem alınmaya çalışıl-

mıştır. Sağlık Bakanlığınca yapılan çalışma-
lardan ilki 16.10.2009 tarihinde yürürlüğe 
giren “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis 
Hizmetlerinin Uygulanması Usul ve Esasları 
Hakkında Tebliğ”dir. Bu tebliğe göre; Sağlık 
hizmetlerinin sunulduğu alanlara giriş çıkış-
ların kontrol altına alınması, yeterli sayıda 
güvenlik görevlisinin bulundurulması ve 
gerekli önlemlerin alınması düzenlenmiştir 
(TBMM, 2013: 178-179). Sağlık Bakanlığı 
tarafından, sağlık çalışanlarının güvenliğine 
yönelik olarak yapılan düzenlemelerin ak-
tif bir şekilde uygulanması ve çalışanların 
bu konuda bilgilendirilmesi amacıyla ya-
yımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin 
Sağlanmasına Dair Yönetmelik” doğrultu-
sunda (Beyaz Kod Uygulanması, Bildirim 
Süreci ve Hukuki Yardım Alınması, Çalışan 
Hakları ve Güvenliği Birimi Kurulması, 
Çalışanların Hizmetten Çekilmesi, Hasta 
ve Hasta Yakınlarının Bilgilendirilmesi, 
Çalışanlara İletişim, Öfke Kontrolü ve Şiddet 
Davranışına Karşı Tedbir Alma Eğitimleri 
Verilmesi, Risk Değerlendirmesi ve Güvenlik 
Tedbirlerinin Artırılması) şiddeti önlemeye 
yönelik çalışmalar başlatılmıştır (Önal, 2012: 
3).

Sağlık çalışanlarının, sağlık hizmeti sunumu 
sırasında ya da bu görevlerinden dolayı ma-
ruz kaldığı şiddet olaylarını takip edebilmek 
için “Bakanlık Beyaz Kod Birimi” kurulmuş, 
24 saat hizmet verecek “113” numaralı tele-
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fon ve “www.beyazkod.saglik.gov.tr” inter-
net sayfası oluşturulmuş böylece bildirimle-
rin bu yollardan biri ile yapılabilmesi sağlan-
maya çalışılmıştır (TBMM, 2013: 182-183). 
Personele karşı işlenen fiillerin bildiriminin 
yapılacağı ve kayıtlarının tutulacağı Beyaz 
Kod Sistemi, bir erken uyarı sistemidir ve sis-
tem dâhilinde hukuki süreçlerin başlatılması 
ve takibi gerçekleştirilmektedir. Şiddet mağ-
duru personele ya da vefatı halinde kanuni 
mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını 
isteyip istemediği sorulacak ve talep etmeleri 
halinde 28.04.2012 tarihli 28277 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı 
Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle 
Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik” kapsamında hukuki 
yardım yapılacaktır (Sağlık Bakanlığı, 2012: 
3-5). Hukuki işlemler kurum adına yetkili 
avukatlar tarafından yürütülecektir. Söz ko-
nusu yönetmelik kapsamında personele hu-
kuki yardım yapılabilmesi için sağlık hizmeti 
sunumu esnasında ya da bu görevlerinden 
dolayı personele karşı yasalarda suç olarak 
tanımlanan bir fiilin gerçekleştirilmiş olması, 
personelin ya da kanuni mirasçılarının hukuki 
yardım almak için talepte bulunması ve ilgi-
li personelin soruşturma aşamasında şüpheli, 
kovuşturma aşamasında ise sanık durumunda 
bulunmaması gerekmektedir.

Hukuki yardım talebinde bulunan personelin, 
bir olayda hem mağdur hem de şüpheli ya da 

sanık durumunda bulunması halinde, mağdur 
sıfatıyla hukuki yardım alabilmektedir. İlgili 
personelin ya da kanuni mirasçılarının talebi-
ni geri çekmesi ya da adli mercilerce yapıla-
cak inceleme sonucunda personelin sanık du-
rumuna gelmesi halinde hukuki yardım sona 
ermektedir (Al vd., 2012: 121). Alınan tüm 
bu önlemlere rağmen şiddete maruz kalan ça-
lışanların çoğunun bildirimde bulunmadığı, 
sadece yaralanma gibi ciddi olayların şiddet 
olarak algılandığı, diğerlerinin ise bildiril-
mediği çalışmalarda öne çıkmıştır (Annagür, 
2010: 163). Bu doğrultudan hareketle mevcut 
çalışma, yapılacak hukuki yardım hakkında 
personelin görüşlerinin incelenmesi amacıyla 
ele alınmıştır.

YÖNTEM

Bu çalışma ile sağlık personeline karşı işle-
nen suçlarla ilgili hukuki yardım konusunda 
personelin görüşlerinin incelenmesi amacıyla 
planlanmıştır. Ayrıca hukuki yardım hakkın-
da görüşlerin, çalışanların sosyo-demografik 
özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı-
nın ortaya çıkarılması da çalışmanın diğer bir 
amacıdır.

Çalışma Mart – Nisan 2016 tarihleri arasında 
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evreni 
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
görev yapan sağlık personeli olarak saptan-
mıştır. Çalışmanın örneklemini ise basit tesa-
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düfi örnekleme yöntemi ile seçilen 305 sağlık 
personeli oluşturmaktadır. Araştırma yüksek 
maliyet ve zaman gerektirdiğinden, Sakarya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev 
yapan sağlık personeliyle sınırlandırılmıştır. 
Araştırma alan incelemesine dayanmaktadır. 
Veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan 
anket formu kullanılmıştır. Anketin ilk bölü-
münde, çalışanların hukuki yardım hakkında 
görüşlerini ölçmek amacıyla geliştirilen ve 
25 ifadeden oluşan sağlık personeline hukuki 
yardım ölçeği bulunmaktadır. Ölçek bu çalış-
ma kapsamında; ilgili yazın araştırması yapı-
larak ve 28.04.2012 tarihli 28277 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı 
Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle 
Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik” maddeleri göz önün-
de bulundurularak Harun Kırılmaz tarafından 
geliştirilmiştir. Anket formunun ikinci bö-
lümünde ise katılanların sosyo-demografik 
özellikleri ile şiddete maruz kalma ve hukuki 
yardım alma durumlarını belirlemeye yöne-
lik 13 soru yer almaktadır. Ölçekte yer alan 
ifadeler 5’li likert ölçeğine göre derecelendi-
rilmiş olup “1” “Kesinlikle Katılmıyorum”, 
“5” “Kesinlikle Katılıyorum” şeklindedir. 
Katılımcılar araştırma hakkında sözlü olarak 
bilgilendirilmiş ve onamları alındıktan sonra 
anket uygulanmıştır.

Araştırma sonucunda elde edilen veriler 
SPSS paket programına aktarılarak ilk olarak 

geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmış, 
sonrasında ise frekans, yüzde, ortalama gibi 
tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerle analiz 
edilmiştir. Ayrıca hukuki yardım hakkında 
görüşlerinin sosyo-demografik değişkenle-
re göre farklılık gösterip göstermediğinin 
belirlenmesi amacıyla fark analizlerinden 
yararlanılmıştır.

Verilerin analizinde ölçeğin yapı geçerliliğini 
ortaya çıkarmak amacıyla açımlayıcı faktör 
analizinden, güvenilirliğini test etmek amacı 
ile Cronbach Alpha katsayısından yararla-
nılmıştır. Yapı geçerlilik analizi yapılmadan 
önce, 305 kişilik örneklemden elde edilen 
verilerin analizi ile ölçekte yer alan ifadele-
rin faktör analizlerine uygun hale getirilmesi 
amacıyla, ölçeğin korelasyona dayalı madde 
analizi yapılmış ve ölçekte yer alan 25 mad-
denin madde-toplam puan korelasyonlarına 
bakılmıştır. Bir madde için hesaplanan ko-
relasyon katsayısının eksi işaretli olması, 
değerinin sıfır ya da sıfıra yakın olması bu 
maddenin ölçüm için yetersiz kaldığını ifade 
etmektedir (Tezbaşaran, 2008: 29). Her bir 
maddeye ait puanlar ile ölçek puanları ara-
sındaki korelasyon hesaplanırken söz konusu 
maddenin puanları hariç tutularak ölçek pu-
anları yeniden hesaplanmıştır.

Ölçekteki maddelerin madde-toplam korelas-
yon değerlerinin r=0,388 ile 0,657 arasında, 
pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı 
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düzeyde olduğu saptandığından ölçek mad-
delerinin tamamının yapı geçerlilik çalışma-
larında faktör analizlerine dahil edilmelerine 
karar verilmiştir.

Faktör analizi yapılırken verilerin uygunlu-
ğu Kaiser Meyer Olkin (KMO) katsayısı ve 
Barlett Sphericidity Testi (BST) ile incelen-
miştir. KMO değişkenler arasındaki varyans 
düzeyini değerlendirir ve böylece kullanılan 
faktör analizinin uygunluğu belirlenmiş olur. 
Bu çalışmada veri setinin KMO katsayı-
sı 0,888 olarak bulunmuştur. Bu sonuç veri 
setine faktör analizi uygulanabileceğini gös-
termektedir. Ayrıca yapılan Barlett’s test of 
sphericity sonucunda x²=4003,495; p= 0,000 
bulunmuştur. Bu sonuçlar uygulanan faktör 
analizinin kabul edilebilirliğini göstermekte-
dir. Analiz sonucunda HY20 “Sağlık perso-
neline karşı işlenen suçların işlenildiği öğre-
nildiğinde, ilgili mevzuat hükümleri Kamu 
Hastaneleri Kurumu Başkanı tarafından resen 
uygulanır” maddesi birden çok faktör altında 
toplandığı için ölçekten çıkarılmıştır. Tekrar 
yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda, 
kalan 24 ifadenin 5 faktör altında toplandığı 
görülmektedir. Bu 5 faktör toplam varyan-
sın %65,463’ünü açıklamaktadır. Faktörlerin 
açıkladıkları varyans miktarları ise sırasıyla; 
birinci faktörün %34,711’ini, ikinci faktörün 
%12,718’ini, üçüncü faktörün %7,174’ünü, 
dördüncü faktörün %5,611’ini ve beşinci 
faktörün ise %5,250’sini açıkladığı belirlen-

miştir. Her bir faktöre giren ölçek maddeleri 
incelenmiş ve alt boyutlar isimlendirilmiştir. 
Ölçeğin ilk boyutu “Sağlık personeline karşı 
işlenen suçlar nedeniyle yapılacak hukuki yar-
dım, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda 
yer almaktadır” örneğinde olduğu gibi hu-
kuki yardımın yasal dayanağı ile ilgili ifa-
deleri içerdiğinden “yasal dayanak” olarak 
isimlendirilmiştir. İkinci boyut; “Kanunlarda 
suç olarak tanımlanan bir fiilin gerçekleş-
tirilmiş olması durumunda sağlık persone-
line Bakanlıkça hukuki yardım yapılır” , 
“Personelin veya ailesinin talepte bulunması 
durumunda sağlık personeline Bakanlıkça 
hukuki yardım yapılır” örneklerinde olduğu 
gibi hukuki yardımın hangi durumlarda ya-
pıldığıyla ilgili ifadeleri içerdiğinden “hu-
kuki yardım şartları” olarak isimlendiril-
miştir. Üçüncü boyut; “Sağlık personelinin 
soruşturma safhasında şüpheli olması duru-
munda Bakanlıkça hukuki yardım yapılır” 
örneğinde olduğu gibi belirli safhalarda hu-
kuki yardım yapılmasını kısıtlayan durumla-
rı içeren ifadelerden oluştuğundan “hukuki 
yardım kısıtları” olarak isimlendirilmiştir. 
Dördüncü boyut; “Sağlık personeline karşı 
işlenen suçları, adli mercilere ve Bakanlığa 
kurum avukatı bildirir”, “Sağlık personeline 
yönelik şiddet olayları, ilgili personel tarafın-
dan “Alo 113” hattına bildirilir” örneklerinde 
olduğu gibi işlenen suçlara ilişkin bildirimin 
kim tarafından ve nereye yapılacağı ile ilgi-
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li ifadeleri içerdiğinden “bildirim” olarak 
isimlendirilmiştir. Beşinci boyut ise; “Sağlık 
personeline karşı işlenen suçların işlenildi-
ği öğrenildiğinde, ilgili mevzuat hükümleri 
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ta-
rafından resen uygulanır”, “Sağlık personeli-
ne karşı işlenen suçlar nedeniyle Bakanlıkça 
yapılacak hukuki yardım, personelin soruş-
turma safhasında şüpheli olması durumunda 
sona erer” örneklerinde olduğu gibi hukuki 
yardımın uygulama aşamasının nasıl yürü-
tüleceğine ve hangi durumlarda sonra erece-
ğine dair ifadeleri içerdiğinden “uygulama” 
olarak isimlendirilmiştir.

Geçerlilik analizlerinden sonra güvenilir-
lik kapsamında iç tutarlılığı test etmek için 
Cronbach Alpha değerlerine bakılmıştır. 
Analiz sonucu elde edilen ölçeğin geneli ile 
boyutlarına ait Cronbach Alpha katsayıları-
nın kabul edilebilir seviyelerde olduğu görül-
müştür. Ölçeğin geneline ait Cronbach Alpha 
katsayı 0,916; yasal dayanak alt boyutuna 
ait katsayı 0,840; hukuki yardım şartları alt 
boyutuna ait katsayı 0,905; hukuki yardım 
kısıtları alt boyutuna ait katsayı 0,832; bil-
diri alt boyutuna ait katsayı 0,841 ve uygu-
lama alt boyutuna ait katsayı 0,804 olarak 
bulunmuştur.

Ölçek ve alt boyutları arasındaki ilişki pear-
son korelasyon analizi tekniği ile değerlen-
dirilmiş olup ölçeğin toplam puan ve tüm 

alt boyut puanları arasında istatistiksel açı-
dan (p<0,001) pozitif yönde anlamlı ilişki 
bulunmuştur.

BULGULAR

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının ki-
şisel özelliklerine ilişkin tanımlayıcı bilgiler 
incelendiğinde; katılımcıların %61’i kadın-
lardan, %39’u erkeklerden oluşmaktadır. 
Katılımcıların %43’ünün çalışma süresi 0-4 
yıl, %37,7’si lisans mezunudur. Lise ve ön 
lisans mezunu sayısı aynı (%22,3) olup en 
az katılımcı lisansüstü grubundadır (%17,7). 
Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının 
%22’si 21-30 yaş arasındadır ve %64,2’si 
hemşirelerden oluşmaktadır.

Araştırmaya katılan sağlık personelinin şid-
dete maruz kalma ve hukuki yardım almaya 
ilişkin tanımlayıcı bilgileri incelendiğinde; 
“Sağlık personeline karşı işlenen suçlar nede-
niyle yapılacak hukuki yardım hakkında ye-
terli bilgi sahibiyim.” ifadesine katılımcıların 
%53,4’ü evet cevabını vermişlerdir. Hayır 
cevabını verenlerin ise toplam katılımcı sayı-
sının neredeyse yarısını (%46,6) oluşturma-
sı hukuki yardım hakkındaki bilgi düzeyinin 
yeterli seviyede olmadığını göstermektedir.

“Sağlık personeline karşı işlenen suçlar ne-
deniyle yapılacak hukuki yardım hakkında 
bilginiz varsa bu bilgileri nereden aldınız” 
sorusuna çalışanların %35,7’si çalıştığım ku-
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rum cevabını vermiştir. Sağlık çalışanlarının 
%22’si ise hukuki yardım hakkındaki bilgi 
kaynağının medya olduğunu belirtmiştir.

“Şiddet olaylarının en önemli nedeni nedir” 
sorusuna verilen cevaplara baktığımızda ka-
tılımcıların %22’si iletişim sorunu olduğu-
nu belirtmiştir. Araştırmaya katılan sağlık 
çalışanlarının %18’i hastalık psikolojisi ve 
%17’si şiddeti kendine hak görme yanıtını 
vermişlerdir. “Şiddet olaylarını önlemek için 
alınması gereken en önemli önlem nedir” 
sorusuna en yüksek oranda (%30,2) verilen 
cevap yasal düzenlemelerdir. Katılımcıların 
%24,3’ü ise güvenlik önlemleri cevabını 
vermişlerdir.

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının 
%59,7’sinin şiddete maruz kalmamasıyla bir-
likte, şiddete maruz kalanların sayısı da olduk-
ça fazladır (%40,3). Şiddete maruz kalanların 
sayısı azımsanmayacak kadar çok olmasına 
rağmen hukuki yardım talebinde bulunanla-
rın oranı çok düşüktür (%9,5). Çalışanların 
neredeyse tamamına yakını (%90,5) hukuki 

yardım talebinde bulunmadıklarını belirtmiş-
lerdir. Hukuki yardım alan çalışan sayısı ise 
16 kişidir (%5,2).

Araştırmaya katılan sağlık personellerinden 
ölçeğin tamamına ve alt boyutlarına ilişkin 
elde edilen bulgular incelendiğinde ölçekten 
alınan maksimum puanın 112, minimum pu-
anın ise 24 olduğu görülmektedir. Ölçekten 
alınan puan arttıkça bireylerin hukuki yardı-
ma ilişkin görüşleri de olumlu yönde artmak-
tadır. Buradan hareketle ortalama değerlere 
bakıldığında; sağlık çalışanlarının hukuki 
yardım konusunda görüşlerinin orta seviyede 
olduğunu söylemek mümkündür.

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının cin-
siyetlerine göre hukuki yardım hakkında gö-
rüşlerini belirlemeye yönelik ifadelere katı-
lım düzeyleri t-testi ile incelendiğinde (Tablo 
1); cinsiyet ile ölçeğin hukuki yardım şartları 
alt boyutu arasında istatistiksel açıdan anlam-
lı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Buna göre 
kadınların katılım düzeyi erkeklerden daha 
yüksektir. 
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Tablo 1. Cinsiyete Göre Hukuki Yardıma İlişkin İfadelere Katılım Düzeyi

Cinsiyet n Ortalama Standart 
Sapma f p

Yasal Dayanak
Kadın 186 3,63 ,812

1,926 ,055
Erkek 119 3,44 ,906

Hukuki Yardım Şartları
Kadın 186 3,47 ,754

2,102 ,036
Erkek 119 3,27 ,884

Hukuki Yardım Kısıtları
Kadın 186 3,12 ,847

,921 ,358
Erkek 119 3,02 1,010

Bildirim
Kadın 186 3,34 ,703

,495 ,621
Erkek 119 3,29 ,827

Uygulama
Kadın 186 3,14 ,660

-,188 ,851
Erkek 119 3,16 ,801

Ölçek
Kadın 186 3,36 ,535

1,471 ,143
Erkek 119 3,25 ,661

Katılımcıların hukuki yardım hakkında bilgi 
sahibi olma durumları ile ölçeğe ilişkin ifa-
delere katılım düzeyleri arasındaki farklılık 
Tablo 2’de gösterilmektedir. Analiz sonucuna 
göre ölçeğin tamamı ve tüm alt boyutları ile 
bilgi sahibi olma durumu arasında istatistik-

sel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuştur 
(p<0,05). Bilgi sahibi olma durumunda göre 
farklılıklar incelendiğinde hukuki yardım 
hakkında bilgi sahibi olan sağlık çalışanlarına 
ait ölçek ortalamalarının daha yüksek olduğu 
görülmektedir.
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Tablo 2. Bilgi Sahibi Olma Durumuna Göre Hukuki Yardıma İlişkin İfadelere  
Katılım Düzeyi

Bilgi sahibi olma durumu n Ortalama Standart 
Sapma f p

Yasal Dayanak
Evet 163 3,71 ,809

3,377 ,001
Hayır 142 3,38 ,872

Hukuki Yardım Şartları
Evet 163 3,48 ,741

2,061 ,040
Hayır 142 3,29 ,878

Hukuki Yardım Kısıtları
Evet 163 3,19 ,899

2,269 ,024
Hayır 142 2,95 ,917

Bildirim
Evet 163 3,42 ,750

2,669 ,008
Hayır 142 3,20 ,740

Uygulama
Evet 163 3,23 ,778

2,117 ,035
Hayır 142 3,05 ,630

Ölçek
Evet 163 3,42 ,575

3,269 ,001
Hayır 142 3,20 ,585

Araştırmaya katılan katılımcıların şiddete 
maruz kalma durumlarına göre hukuki yar-
dım hakkında görüşlerini belirlemeye yönelik 
ifadelere katılım düzeyleri t-testi ile incelen-
diğinde (Tablo 3); bildirim ve uygulama alt 
boyutları ve ölçeğin tamamına katılım düzeyi 

ile şiddete maruz kalma durumu arasında is-
tatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulun-
muştur (p<0,05). Şiddete maruz kalmayanla-
rın katılım düzeylerinin daha yüksek olması 
düşündürücüdür.
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Tablo 3. Şiddete Maruz Kalma Durumuna Göre Hukuki Yardıma İlişkin İfadelere 
Katılım Düzeyi

Şiddete maruz kalma durumu n Ortalama Standart 
Sapma f p

Yasal Dayanak
Evet 123 3,56 ,816

,161 ,872
Hayır 182 3,55 ,880

Hukuki Yardım Şartları
Evet 123 3,30 ,821

-1,660 ,098
Hayır 182 3,45 ,801

Hukuki Yardım Kısıtları
Evet 123 3,06 ,900

-,252 ,801
Hayır 182 3,09 ,926

Bildirim
Evet 123 3,16 ,776

-2,976 ,003
Hayır 182 3,42 ,721

Uygulama
Evet 123 3,03 ,776

-2,359 ,019
Hayır 182 3,23 ,665

Ölçek
Evet 123 3,22 ,581

-2,315 ,021
Hayır 182 3,38 ,587

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının top-
lam çalışma sürelerine göre hukuki yardım 
hakkında görüşlerini belirlemeye yönelik 
ifadelere katılım düzeyleri tek yönlü varyans 
analizi ile incelendiğinde (Tablo 4); yasal da-
yanak ve uygulama alt boyutları ve ölçeğin 
tamamına katılım düzeyi ile çalışma süreleri 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklı-

lıklar bulunmuştur (p<0,05). Çalışma süresi 
ile yasal dayanak boyutu arasındaki farklılık 
1-4 yıl arası çalışanlar ile 10 yıl ve üzeri ça-
lışanlar arasındadır. Uygulama alt boyutunda 
ise farklılık yine 1-4 yıl arası çalışanlar ile 
10 yıl ve üzeri çalışanlar arasında ve 5-10 yıl 
arası çalışanlar ile 10 yıl ve üzeri çalışanlar 
arasındadır.
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Tablo 4. Çalışma Süresine Göre Hukuki Yardıma İlişkin İfadelere Katılım Düzeyi

Çalışma süresi n Ortalama Standart 
Sapma f p Post-Hoc

Yasal Dayanak

1-4 yıl (1) 131 3,66 ,793

4,838 ,009 1 - 3 p: ,0145-10 yıl (2) 80 3,64 ,799

10 ve üzeri (3) 94 3,33 ,941

Hukuki Yardım 
Şartları

1-4 yıl (1) 131 3,48 ,755

2,760 ,0655-10 yıl (2) 80 3,43 ,783

10 ve üzeri (3) 94 3,23 ,894

Hukuki Yardım 
Kısıtları

1-4 yıl (1) 131 3,11 ,809

,826 ,4395-10 yıl (2) 80 3,14 ,939

10 ve üzeri (3) 94 2,98 1,026

Bildirim

1-4 yıl (1) 131 3,36 ,745

2,789 ,0635-10 yıl (2) 80 3,43 ,747

10 ve üzeri (3) 94 3,17 ,754

Uygulama

1-4 yıl (1) 131 3,32 ,620

10,803 ,000 1 - 3 p: ,000
2 - 3 p: ,0215-10 yıl (2) 80 3,19 ,700

10 ve üzeri (3) 94 2,91 ,681

Ölçek

1-4 yıl (1) 131 3,41 ,496

6,596 ,002 1 - 3 p: ,003
2 - 3 p: ,0235-10 yıl (2) 80 3,38 ,622

10 ve üzeri (3) 94 3,14 ,642

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının yaş 
gruplarına göre hukuki yardım hakkında gö-
rüşlerini belirlemeye yönelik ifadelere ka-
tılım düzeyleri tek yönlü varyans analizi ile 
incelendiğinde (Tablo 5); yasal dayanak, hu-

kuki yardım şartları ve uygulama alt boyutla-
rı ve ölçeğin tamamına katılım düzeyi ile yaş 
grupları arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
farklılıklar bulunmuştur (p<0,05).
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Tablo 5. Yaş Gruplarına Göre Hukuki Yardıma İlişkin İfadelere Katılım Düzeyi

Yaş n Ortalama Standart 
Sapma f p Post-Hoc

Yasal Dayanak

≤ 20 (1) 61 3,50 ,813

2,889 ,023
2 - 5 p: ,017
3 - 4 p: ,045
3 - 5 p :,003

21 – 30 (2) 67 3,68 ,764

31 – 40 (3) 57 3,80 ,818

41 – 50 (4) 56 3,48 ,809

≥ 51 (5) 64 3,33 ,988

Hukuki Yar-
dım Şartları

≤ 20 (1) 61 3,35 ,681

2,400 ,050 2 - 5 p :,040
3 - 5 p :,003

21 – 30 (2) 67 3,47 ,835

31 – 40 (3) 57 3,61 ,783

41 – 50 (4) 56 3,36 ,828

≥ 51 (5) 64 3,18 ,876

Hukuki Yar-
dım Kısıtları

≤ 20 (1) 61 3,10 ,724

1,446 ,219

21 – 30 (2) 67 2,97 ,912

31 – 40 (3) 57 3,32 ,905

41 – 50 (4) 56 3,06 ,977

≥ 51 (5) 64 2,97 1,011

Bildirim

≤ 20 (1) 61 3,41 ,717

,797 ,528

21 – 30 (2) 67 3,29 ,799

31 – 40 (3) 57 3,41 ,737

41 – 50 (4) 56 3,29 ,616

≥ 51 (5) 64 3,21 ,856

Uygulama

≤ 20 (1) 61 3,37 ,621

4,775 ,001

1 - 4 p: ,000
1 - 5 p :,005
2 - 4 p: ,017
3 - 4 p: ,002
3 - 5 p: ,024

21 – 30 (2) 67 3,20 ,731

31 – 40 (3) 57 3,30 ,620

41 – 50 (4) 56 2,91 ,654

≥ 51 (5) 64 3,03 ,683
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Ölçek

≤ 20 (1) 61 3,36 ,491

2,988 ,019
1 - 5 p: ,044
3 - 4 p: ,018
3 - 5 p: ,002

21 – 30 (2) 67 3,35 ,554

31 – 40 (3) 57 3,49 ,586

41 – 50 (4) 56 3,23 ,540

≥ 51 (5) 64 3,15 ,704

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının öğ-
renim durumlarına göre hukuki yardım hak-
kında görüşlerini belirlemeye yönelik ifa-
delere katılım düzeyleri tek yönlü varyans 
analizi ile incelendiğinde (Tablo 6); öğrenim 
durumları ile yasal dayanak ve uygulama alt 
boyutlarına katılım düzeyleri arasında istatis-

tiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuş-
tur (p<0,05). Analiz sonucuna göre öğrenim 
durumu ile yasal dayanak boyutu arasındaki 
farklılık lisans mezunlarıyla yüksek lisans ve 
üzeri arasındadır. Öğrenim durumu ile uygu-
lama boyutu arasındaki farklılık ise lise ile 
yüksek lisans ve üzeri arasındadır.
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Tablo 6. Öğrenim Durumuna Göre Hukuki Yardıma İlişkin İfadelere Katılım Düzeyi

Öğrenim Durumu n Ortalama Standart 
Sapma f p Post-Hoc

Yasal Dayanak

Lise (1) 68 3,46 ,905

3,622 ,014 3 - 4 p: ,022
Ön lisans (2) 68 3,58 ,945

Lisans (3) 115 3,72 ,688

Lisansüstü (4) 54 3,28 ,921

Hukuki Yar-
dım Şartları

Lise (1) 68 3,32 ,784

1,516 ,211
Ön lisans (2) 68 3,31 ,825

Lisans (3) 115 3,52 ,779

Lisansüstü (4) 54 3,31 ,884

Hukuki Yar-
dım Kısıtları

Lise (1) 68 3,10 ,852

,533 ,660
Ön lisans (2) 68 3,15 ,878

Lisans (3) 115 3,00 ,910

Lisansüstü (4) 54 3,13 1,047

Bildirim

Lise (1) 68 3,40 ,702

2,449 ,064
Ön lisans (2) 68 3,20 ,878

Lisans (3) 115 3,42 ,647

Lisansüstü (4) 54 3,15 ,821

Uygulama

Lise (1) 68 3,36 ,728

3,464 ,017 1 - 4 p: ,020
Ön lisans (2) 68 3,17 ,702

Lisans (3) 115 3,13 ,619

Lisansüstü (4) 54 2,97 ,677

Ölçek

Lise (1) 68 3,35 ,623

1,748 ,157
Ön lisans (2) 68 3,27 ,672

Lisans (3) 115 3,38 ,468

Lisansüstü (4) 54 3,18 ,647
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TARTIŞMA

Araştırma sonuçlarımıza göre katılımcıların 
%40,3’ü şiddete maruz kaldığını, %59,7’si 
ise şiddete maruz kalmadıklarını belirtmiş-
lerdir. Şiddete maruz kalmadığını belirtenle-
rin sayısı daha fazla olsa da maruz kalanların 
sayısı da göz ardı edilemeyecek kadar çoktur. 
Diğer ülkelerde ve ülkemizde yapılan çalış-
malar incelendiğinde sağlık çalışanlarının 
şiddete uğrama oranının kayda değer düzey-
de arttığı görülmektedir (Yıldırım vd., 2016: 
148; Aydın, 2008: 4; Ayrancı vd., 2002: 148).

Çalışmamızda şiddete maruz kalmanın ne-
denlerine bakıldığında katılımcıların %22’si 
bu durumu iletişim sorunu olarak belirtmiş-
lerdir. Bahar ve ark. (2015: 61) tarafından 
yapılan çalışmada, çalışanlar şiddete maruz 
kalma nedenini, hasta ve yakınlarının eğitim 
düzeyinin düşük olmasından kaynaklanan 
iletişim sorunları olarak ifade etmişlerdir. 
Çalışmamızda şiddetin nedeni olarak sağlık 
politikalarını belirtenler ise katılımcıların 
%11,8’ini oluşturmaktadır. Şiddete ilişkin ya-
pılan diğer çalışmalarda genel olarak, izlenen 
sağlık politikaları ilk sıralarda yer almaktadır 
(Akbaş vd., 2016: 99).

“Sağlık personeline karşı işlenen suçlar nede-
niyle yapılacak hukuki yardım hakkında bilgi 
sahibiyim” ifadesine katılımcıların %53,4’ü 
evet cevabını verirken, %46,4’ü hayır ce-
vabını vermişlerdir. Ayrıca genel olarak ka-

tılımcıların hukuki yardım ölçeğine ilişkin 
ifadelere katılım oranlarına baktığımızda orta 
düzeyde katılım (2,34 – 3,66) olduğu sonu-
cuna varılmıştır. Hukuki yardım hakkında 
bilgi sahibi olmayanların sayısının nerdeyse 
katılımcıların yarısına yakın olması kurum 
yöneticilerinin bu durumun iyileştirilmesi-
ne ilişkin çalışmalar yapmaları gerektiğini 
düşündürmektedir. Bilgi sahibi olanların bu 
bilgiyi edindikleri bilgi kaynaklarına baktı-
ğımız zaman katılımcıların %35,7’si çalıştı-
ğım kurum, %22’si medya cevabını vermiştir. 
Medyanın bilgilendirme işlevi ve kamu yara-
rı doğrultusunda, sağlık çalışanlarına yönelik 
şiddet olayları ciddi bir kamu sağlığı soru-
nu olarak yansıtılıp aynı zamanda yapılacak 
hukuki desteği duyurma amaçlı kullanılırsa 
şiddetin azalmasına olumlu katkıda bulunabi-
leceği gibi hukuki yardım konusunda da bil-
gi sahibi olanların artmasını sağlayabileceği 
düşünülmektedir.

Çalışma sonuçlarımıza göre, hukuki yardım 
talebinde bulunanlar %9,5 iken herhangi bir 
talepte bulunmayanlar %90,5’tir. Şiddete 
maruz kalanlar %40,3 iken hukuki yardım 
talebinde bulunmayanların bu kadar yüksek 
(%90,5) olması, üzerinde ciddi bir şekilde 
düşünülmesi gereken bir husustur. Şiddet 
sonrası bildiriminin yapılmaması konusunda 
şiddete ilişkin daha önceden yapılmış olan 
çalışmaların ortak noktası; sağlık alanın-
da şiddetin çok fazla görüldüğü ancak diğer 
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alanlara göre daha az bildirildiği yönündedir. 
Sadece yaralanma gibi ciddi olayların kay-
da alındığı, diğerlerinin mesleğin doğasıy-
mış gibi algılandığı ya da önemsenmediği 
için bildirilmediği çalışmalarda belirtilmiştir 
(Büyükbayram ve Okçay, 2013: 50). Şiddete 
maruz kalanların bildirim yapmama nedenleri 
arasında işe yarayacağını düşünmeme, zarar 
gelmesinden korkma ve yasal prosedürü bil-
meme gibi sebepler yer almaktadır (Durmaz 
vd., 2016: 7).

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre cin-
siyet ile hukuki yardım şartları boyutu arasın-
da anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Bunun 
dışında herhangi farklılığın olmadığı sonucu-
na ulaşılmıştır. Buradan hareketle, cinsiyet ile 
sağlık personeline karşı işlenen suçlarla ilgili 
hukuki yardım hakkında personelin görüşleri 
arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı, kadın 
ve erkek sağlık çalışanlarının sağlık persone-
line karşı işlenen suçlarla ilgili hukuki yar-
dım hakkında benzer görüşlere sahip olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer taraftan sağlık personelinin hukuki 
yardım hakkında bilgi sahibi olup olmama 
durumlarının, sağlık personeline karşı işle-
nen suçlarla ilgili hukuki yardım hakkında 
görüşleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre hu-
kuki yardım hakkında bilgi sahibi olan sağ-
lık personeli yasal dayanak, hukuki yardım 

şartları, hukuki yardım kısıtları, bildirim ve 
uygulama boyutlarında daha yüksek düzey-
de katılım gösterdikleri ve olası bir durumda 
hukuki yardım hakkını kullanma konusunda 
daha yetkin olacakları sonucuna varılmıştır.

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre sağ-
lık personelinin hasta ve hasta yakınlarından 
kaynaklı şiddete maruz kalma durumları ile 
sağlık personeline karşı işlenen suçlarla ilgili 
hukuki yardım hakkında görüşleri arasında, 
özellikle bildirim ve uygulama boyutunda an-
lamlı ilişki olduğu görülmüştür. Ancak hasta 
ve hasta yakınlarından kaynaklı şiddete ma-
ruz kalmış sağlık personelinin hukuki yardı-
ma ilişkin ifadeler katılım düzeyinin, şiddete 
maruz kalmamış olanlara göre düşük olması 
dikkat çekicidir. Bu durumu şiddet durum-
larında hukuki yardım süreçlerinin uzaması, 
cezaların caydırıcı olmaması ve benzeri ne-
denlerin sonucun olarak şiddet olaylarının 
olağanlaşması gibi faktörlerle açıklamak 
mümkündür.

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre 
sağlık personelinin toplam çalışma süresi 
ile sağlık personeline karşı işlenen suçlarla 
ilgili hukuki yardım hakkında görüşleri ara-
sında, özellikle yasal dayanak ve bildirim 
boyutunda anlamlı ilişki olduğu tespit edil-
miştir. Buna göre göreve yeni başlayan sağlık 
personelinin hukuki yardıma ilişkin ifadeler 
katılım düzeyinin, 10 yıl üzeri görev yapan 
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sağlık personeline oranla daha yüksek olduğu 
sonucuna varılmıştır. Diğer bir ifadeyle mes-
lek hayatının başlangıcında olan sağlık per-
sonelinin olası bir şiddet vakası durumunda 
hukuki yardım alma süreçleri hakkında daha 
fazla bilgi sahibi olduğu görülmektedir. Bu 
durumun ayrıca motivasyon, örgütsel bağlılık, 
tükenmişlik vb. değişkenlerle de ilişkili oldu-
ğu düşünülmektedir.

Diğer taraftan sağlık personelinin yaşı ile 
sağlık personeline karşı işlenen suçlarla ilgi-
li hukuki yardım hakkında görüşleri arasın-
da, özellikle yasal dayanak, hukuki yardım 
şartları ve uygulama boyutunda anlamlı ilişki 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak hukuki 
yardıma ilişkin ifadeler katılım düzeyinin 31-
40 yaş grubunda en yüksek oranda olduğu, 20 
yaş ve altı grupta yer alan sağlık personelinin 
olası bir şiddet vakası durumunda hukuki yar-
dım alma süreçleri hakkında en düşük oranda 
bilgiye sahip görülmüştür. Bu sonucu eğitim 
ve mesleki tecrübe değişkenleriyle açıklamak 
mümkündür.

Son olarak sağlık personelinin öğrenim duru-
mu ile sağlık personeline karşı işlenen suçlarla 
ilgili hukuki yardım hakkında görüşleri ara-
sında yasal dayanak ve uygulama boyutunda 
anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Lisans 
mezunu sağlık personelinin lisansüstü mezun-
larına oranla yasal dayanak boyutunda daha 
fazla bilgi sahibi olduğu sonucuna ulaşılırken; 

lise mezunu sağlık personelinin lisansüstü 
mezunlarına oranla uygulama boyutunda daha 
fazla bilgi sahibi olduğu görülmüştür. Hukuki 
yardım süreçleri hakkında bilgi düzeyinin öğ-
renim durumu ile ters orantılı çıkması düşün-
dürücüdür. Özellikle lisansüstü mezunu sağlık 
personelinin olası bir şiddet vakası durumun-
da hukuki yardım alma süreçleri hakkında 
bilgi düzeyinin düşük olmasını meslek grubu 
değişkeni ile açıklanabileceği düşünülmekte-
dir. Buna göre genel olarak lisansüstü mezunu 
sağlık personelinin hekimlerden oluştuğu dü-
şünülürse; hekimlerin şiddet vakalarına maruz 
kalma oranları ve hukuki yardım alma süreç-
leri hakkında farkındalık ve bilgi düzeyleri 
üzerinde durulması önerilebilir.

SONUÇ

Yaşadığımız toplumu göz önünde bulundur-
duğumuzda şiddet içeren olayların giderek 
yaygınlaştığını görmekteyiz. Sağlık sektörünü 
baz aldığımızda bu denli yaygınlaşma eğili-
mi gösteren şiddet olaylarının bildiriminin az 
oranda yapıldığı, bu nedenle hukuki sürecin 
başlatılmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu 
çalışma sağlık çalışanlarının şiddete maruz 
kalma oranlarının yüksek olmasına rağmen hu-
kuki yardım talebinde bulunmadıklarına işaret 
etmektedir. Sağlık çalışanlarının sağlık ve gü-
venliklerinin korunması, hastaların veya hasta 
yakınlarının sağlık ve güvenliklerinin korun-
ması kadar öncelikli ve önemli görülmelidir. 
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Sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma du-
rumları ciddiyetle ele alınmalıdır. Şiddete ne-
den olan risk faktörleri ve şiddetin boyutları 
belirlenerek şiddet olaylarını önlemeye yöne-
lik politikalar geliştirilmelidir. Ancak yapıla-
cak etkili girişimler için, öncelikle problemin 
yani şiddetin gerçek boyutunun ve özellikle-
rinin saptanması gerekmektedir.

Bu noktada şiddetin önlenmesi konusunda 
ilk problem olarak karşımıza bildirim yapıl-
maması ve raporlama sorunu çıkmaktadır. 
Şiddet olaylarının kayıtları tutulup, rapor ha-
line dönüştürülüp ilgili mercilere bildiriminin 
yapılması gerekmektedir. Böyle bir uygulama 
ile yasal prosedürler yerine getirilmiş ve bi-
raz da olsa şiddetin önüne geçilmiş olacaktır. 
Diğer taraftan şiddete eğilim gösteren hasta 
ve hasta yakınlarının bu eğilimlerini engelle-
mek amacıyla uygulanacak hukuki girişim-
lerin yasal sonuçları hakkında gerek Sağlık 
Bakanlığı tarafından gerek medya üzerinden 
bilinçlendirilmesi, yasal yaptırımların farkına 
varmalarının sağlanması, bildirimlerin kolay-
lıkla yapılabilmesini sağlayacak prosedürler 
geliştirilmesi ve yöneticilerin çalışanları ya-
sal hakları hakkında bilgilendirmeleri ve ala-
bilecekleri hukuki yardım konusunda destek 
vermeleri önerilebilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Studies conducted in recent years revealed that violence is ever-
mounting in our country just as in the entire world. Violence can be described as to do something 
to someone or to get someone to do something against his/her will by applying force or pressure 
and consequently, a situation in which that person adversely affected in physical, psychologi-
cal and social aspects can emerge. Violence showing tendency to be rife in the society affects 
seriously healthcare sector containing a broad range of healthcare workforce (physician, nurse, 
orderly, health technician vb.) as well as affects many sector. Healthcare personnel would face 
the risk of violence when fulfilling their duty. In this context, many legislative regulations have 
been adopted to prevent violence against healthcare personnel and efforts have been made to 
take measure. It is determined that giving legal support to healthcare personnel facing violence 
in the scope of  “Regulation About Procedures and Principles of Legal Support in Consequence 
of Crimes Against Stuff of Ministry of Health” which is one of these regulations whose date is 
April 28th, 2012 and number is 28277. Aim: The aim of the present study was to determine the 
knowledge level of healthcare personnel respecting legal support within the context of regula-
tion above mentioned. Content: Research conducted in Sakarya Educational and Research 
Hospital between March-April 2016. The universe of the study was healthcare personnel work-
ing in Sakarya Educational and Research Hospital. Sampling of the universe consists of 305 
healthcare personnel selected by simple random sampling method. Limitations: This research 
is limited to healthcare personnel working in Sakarya Educational and Research Hospital due 
to its high cost and time requirements. Method: A questionnaire composed of 25 statements 
developed to measure the knowledge level of healthcare personnel relating legal support is used 
as data collection tool in present study. Furthermore, there are 13 questions intended for mea-
suring socio-demographic characteristics of the participants, determining their conditions of 
undergoing violence and of benefitting from any legal support. Reliability and validity analyses 
along with factor analysis were performed in the first instance just after data collection process. 
Cronbach’s alpha coefficient for reliability was 0.916. Kaiser Meyer Olkin (KMO) index was 
0.888, Bartlett Sphericidity Test (BST) value was x²=4003.495; p= 0,000 (significant) detected 
and the data set defined under 5 factors according to results of factor analysis. The explained to-
tal variance value of the scale was calculated as 65.46%. Descriptive statistical methods such as 
frequency, percentile, arithmetic mean and standard deviation alongside of t-test and one-way 
variance analysis in independent samples was employed in analysis of data. Findings: 59.7% 
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of the participants indicated that they weren’t exposed to violence which means 40.3% did 
according the findings obtained. Those who demand legal support was comprised by 9.5% of 
the participants while who receive help was 5.2% of them despite 53.4% of them had informa-
tion about legal support. There are statistically significant differences on participants’ level of 
participation to statements concerning legal support in the sense that their age groups, working 
times, being exposed to violence and having knowledge about the subject according to results 
of t-test and analysis of variance. The number of participant who faces violence was not a few 
(123) albeit majority of participant gave no answer to question of “have you undergone any 
insult, threatening or violence by patients or patients’ relatives?” (182). Nevertheless this re-
sult, majority of participants did not benefit from legal support (90.5 %) corroborates literature 
review indicating “violence in healthcare organizations is being underreported”. Conclusions: 
59.7% of the participants indicated that they weren’t exposed to violence which means 40.3% 
did according the findings obtained. Even if the number of participants indicated not facing vio-
lence is surplus, the number of participant facing violence is as plentiful as one cannot neglect. 
When addressing the reasons of facing violence, 22% of participants indicated that affair as a 
matter of communication. Those who indicated the reason of violence as healthcare politics was 
comprised by 11.8% of participants. It is concluded that there is medium-level participation 
(2.34–3.66) when considering participation rates to statements in the scale of legal support. It 
gave rise to thought that the managers of the healthcare institutions should be in an endeavor to 
improve that situation when considering the number of participants who have not knowledge 
about legal support was almost half of the participant. While those who demand legal support 
was only 9.5%, those who didn’t demand any legal support was 90.5%. It is something that 
should be seriously considered on that the proportion of participants who didn’t demand any le-
gal support was that much (90.5%) as the proportion of participants facing violence was 40.3%. 
Common ground of the studies conducted in the past about not reporting after facing violence is 
in the direction that of reporting is less comparing other sectors although violence is rather rife 
in healthcare. Taking additional precautions to alleviate the problem of not reporting, making 
easier the processes of reporting and legal support for healthcare personnel and informing and 
promoting them about praxis are to be considered necessary to form a setting that is healthier 
and safer.
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Öz: Bazı bebekler anneden ve bebekten kaynaklı se-
beplerden dolayı anne sütünü alamamaktadır. Anne 
sütünü alamayan bu bebekler için birçok Avrupa ülke-
sinde alternatif yol olarak anne sütü bankaları kurul-
muştur. Anne sütü bankaları; süt bağışlamak isteyen 
gönüllü annelerin uygunluğunu uluslararası belirlen-
miş standartlara göre değerlendiren, uygun bulunan 
bağışçı sütünü kabul eden, testlerden geçiren, işleyerek 
güvenliğini sağlayan, sütün güvenli kullanımını yay-
gınlaştırarak toplum sağlığını geliştiren ve kâr amacı 
gütmeyen kuruluşlardır. Günümüzde birçok Avrupa ül-
kesinde anne sütü bankaları mevcutken, dini sebepler-
den dolayı Türkiye’de anne sütü bankası bulunmamak-
tadır. Büyük çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu 
ülkemizde dini yasakları göz önüne alarak geliştirilen 
“Türk Anne Sütü Bankacılığı Modeli” umut vaat et-
mektedir. Türkiye’de anne sütü bankasının açılmasında 
sağlık profesyoneli olan hemşirelere önemli sorumlu-
luklar düşmektedir. Öncelikle annelerden başlayarak 
diğer aile üyelerine anne sütü almanın yararları ve anne 
sütü bankalarının sağlayacağı yararlar hakkında eği-
timler vermeli ve anne sütü bankalarının işleyişi hak-
kında bilgilendirme yaparak akıllarda kalan soru işa-
retlerini gidermelidir. Bu derlemenin amacı anne sütü 
bankacılığı ile ilgili güncel bilgileri sunmak ve anne 
sütü bankacılığında hemşirelere yol gösterici olmaktır.

Anahtar Kelimeler: Anne Sütü Bankacılığı, Emzirme, 
Hemşirelik

Abstract: Some babies are not able to get breastfeeding 
due to reasons originating from the mother or the baby. 
Breastfeeding banks have been established as alterna-
tive ways in many European countries for infants who 
cannot be breastfed. Breast milk banks are non-profit 
organizations that evaluate the suitability of voluntary 
mothers who want to donate milk in line with inter-
nationally recognized standards, accept the appropriate 
donor cube, conduct tests, provide safety by processing 
it and improve public health by expanding the safe use 
of breastfeeding. Today, while breastfeeding banks are 
available in many European countries, there are no bre-
astfeeding banks in Turkey due to religious reasons. 
The majority of our country is comprised of Muslims, 
but the “Turkish Breastfeeding Banking Model, “which 
is developed in line with religious prohibition, promi-
ses hope. Nurses, who are health professionals, have 
important responsibilities in the opening of breast milk 
banking models in Turkey. First of all, beginning with 
the mothers, and other family members, they should be 
trained about the benefits of breastfeeding to provide 
the benefits of breastfeeding bank and inform them of 
the functioning of the breastfeeding banks; they must 
clear question marks on minds. The purpose of this 
compilation is to present up-to-date information about 
breastfeeding banking and to guide nurses in breastfe-
eding banking.

Key Words: Mother Milk Banking, Breastfeeding, Nur-
sing 
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GİRİŞ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş 
Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) (2009) be-
beklerin, doğumdan itibaren ilk altı ay sadece 
anne sütü almasını, altı aydan sonra sıvı ve 
katı ek gıdalara başlanmasını ve bu gıdaların 
yanında da en az iki yaşına kadar anne sütüne 
devam edilmesini önermektedir (WHO / UNI-
CEF, 2009:  58). Anne sütü ile beslenmenin 
bebeğe birçok yararı olmasına rağmen (Atıcı 
vd., 2007: 1-5; Aydın, 1996: 103-107; Taş-
kın, 2016:  573-604), her bebek aynı şartlarda 
dünyaya gelememekte ve anne sütünü alama-
maktadır. Anneye ya da bebeğe ait herhangi 
bir hastalığın varlığında (bebeğin emme ref-
leksinin yeterince gelişmemiş olması, düşük 
doğum ağırlığı, prematürite, annede insan ba-
ğışıklık yetmezliği virüs enfeksiyonu varlığı 
gibi) bazı bebeklerin emzirilmesi imkansızdır 
ya da önerilmemektedir (WHO / UNICEF, 
2009: 58). Bebekler için bu kadar değerli 
olan ve hayati önemi bulunan bu besin mad-
desinden, annesini ememeyen bebeklerin de 
faydalanabilmesi için yüzyıl kadar önce anne 
sütü bankaları kurulmuştur (Çakır, 2013: 19-
21). DSÖ ve UNICEF gibi kuruluşlar, anne 
sütü bankalarından sağlanan sütlerin alterna-
tif bir çözüm sunabileceğini dile getirmiştir 
(Büyükcan, 2013: 28-30). Anne sütünün eşsiz 
özellikleri ve yararları düşünüldüğünde anne 
sütü bankası farklı nedenlerden dolayı anne 

sütünden mahrum kalmış bebekler için önem-
li bir anne sütü kaynağıdır.

Bu derlemenin amacı anne sütü bankacılığı 
ile ilgili güncel bilgileri sunmak ve anne sütü 
bankacılığında hemşirelere yol gösterici ol-
maktır.

Anne Sütü Bankacılığının Gelişimi 

Sütanne kavramı eski çağlara dayanmaktadır 
ve 1909 yılından itibaren Amerika’da ‘‘anne 
sütü bankası’’ olarak rol değiştirmiştir. Anne 
sütü bankası uygulaması ilk olarak Theodor 
Escherich tarafından koruyucu sağlık hiz-
metlerinin bir uzantısı olarak 1909 yılında 
Avusturya’nın Viyana şehrinde kurulmuştur.  
Anne sütü bankasının ikincisi on yıl sonra 
Amerika’nın Boston eyaletinde, üçüncüsü 
de Almanya’da kurulmuştur ancak anne sütü 
bankacılığı 1940’lı yıllara kadar yaygınlaş-
mamıştır (Kara vd., 2013: 469; Büyükcan, 
2013: 28-30; HMBANA, 2011; Kim and 
Unger, 2010: 595-598).  Yine bu dönemler-
de (1939 yılında) Kuzey Amerika’daki anne 
sütü bankalarının sayısı 12’ye ulaşmış ve bu 
kuruluşlar için yayımlanan standartlar Ame-
rikan Pediatri Akademisi tarafından 1943 yı-
lında genişletilerek uygulamaya konulmuştur. 
İlk uygulamalarda bazen donörler (bağışçı 
anne) doğrudan alıcı bebekleri emzirmiş ba-
zen de donör ile alıcı arasında bir bağlantı 
kurulmadan işlem görmemiş sütler ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılmıştır. Gelişmiş tarama 
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testlerinin yetersiz olması, 1960’lı yıllarda 
bebek mamalarının ve 1980’li yıllarda AIDS 
(Acquired Immune Deficiency Syndrome: 
Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu) 
hastalığının ortaya çıkması birçok süt ban-
kasının kapanmasına neden olmuştur. anne 
sütü bankalarının yaygınlaşmasını sağlamak 
için 1985 yılında Kuzey Amerika Anne Sütü 
Bankaları Birliği (Human Milk Banking As-
sociation of North America-HMBANA) ku-
rulmuştur. Anne sütünün faydalarına ilişkin 
araştırmaların ve güvenliğine ilişkin gelişme-
lerin 1990’lara kadar çoğalması ile anne sütü 
bankalarının sayısı bütün dünyada artmıştır. 

Anne sütü bankalarının öncelikli hedefleri ye-
nidoğan yoğun bakımda yatan bebeklere ve 
annesini ememeyen ya da emzirilmesi yasak 
olan bebeklere en doğal hakkı olan anne sü-
tünü ulaştırmak olmuştur (HMBANA, 2011; 
Wight, 2001: 249-254; Kim and Unger, 2010: 
595-598; Tudehope, 2013: 17-25; Internatıo-
nal Milk Genomics Consortium, 2015: 6). 

Niçin Anne Sütü Bankacılığı?

Anne sütü bankaları; süt bağışlamak isteyen 
gönüllü annelerin uygunluğunu uluslararası 
belirlenmiş standartlara göre değerlendiren, 
uygun bulunan bağışçı sütünü kabul eden, 
testlerden geçiren, işleyerek güvenliğini 
sağlayan, sütün güvenli kullanımını yaygın-
laştırarak toplum sağlığını geliştiren ve kar 
amacı gütmeyen kuruluşlardır (Arslanoglu et 

al., 2010: 1-20; Ramli et al., 2010: 163-167). 
Bu kuruluşlar öncelikli olarak kendi annele-
rinin sütünü alamayan prematüre bebekler 
ve kendi annelerinin sütü olmayan miadında 
doğmuş hasta yeni doğan bebekler için ge-
reklidir (Arslanoğlu, 2016: 55-61). Süt ban-
kaları; sütün metalaştığı, anonimleştiği, anne 
kucağından uzaklaşıp laboratuar ortamında 
işlem gören bir ürüne dönüştüğü bir sürecin 
sonucudur. Bu dönüşümü sağlayan gelişme-
ler kadınların iş hayatına yoğun katılımı,  es-
tetik kaygılar, eşcinsel bireylerin evlat edin-
dikleri ya da taşıyıcı annelere doğurttukları 
çocuklarını anne sütü ile beslemek istemeleri 
ve anne sütünün insan sütü olarak anonimleş-
mesi anne sütünün sosyo-politik alanda yer 
edinmesine sebep olmuştur (Şişman, 2016: 
153-161).

Avrupa’nın birçok ülkesi anne sütü bankacı-
lığını, ulusal sağlık politikalarının ve düzen-
lemelerinin bir parçası olarak ele almakta ve 
böyle bir hizmete harcama yapmak zorunda 
kalmamaktadır. Bu yüzden Avrupa’da anne 
sütü bankacılığı oldukça gelişmiştir ve Av-
rupa ülkelerinin 20’sinde 186 tane anne sütü 
bankası bulunmaktadır. Dünyanın  en büyük 
anne sütü bankacılığı sistemi ise Brezilya’da-
dır. Ülkede 217 anne sütü bankası,  126 anne 
sütü toplama noktası bulunmaktadır ve ül-
kenin 26 eyaletinin her birinde de en az bir 
tane anne sütü bankası bulunmaktadır (Bü-
yükcan, 2013: 28-30; International Milk Ge-
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nomics Consortium, 2015: 6). Batıdaki anne 
sütü bankaları sayısından ve yapılan çalışma 
sonuçlarından anne sütü bankalarının olumlu 
karşılandığını söylemek mümkündür. Mac-
kenzie ve ark.’nın (2013: 222-229) yaptıkları 
çalışmada, annelerin anne sütünün bebek için 
en önemli gıda olması ve formül mamalara 
tercih edilmesi gerektiği düşüncesiyle anne 
sütü bankası uygulamasına olumlu baktıkları 
sonucuna varılmıştır. Katke ve ark.’nın (2014: 
389-393) 948 anne üzerinde yaptıkları çalış-
mada, kişi başına düşen gelir ve dinin anne 
sütü bağışını etkilemediği, öğrenim düzeyi 
beş yıldan az olan ve gelir düzeyi düşük olan 
kişilerin daha fazla bağışta bulunduğu so-
nucuna varılmıştır. Perrin ve ark.’nın (2014: 
128-134) yaptıkları çalışmada, annelerin 
emzirme sorunları (%69.4) ve çocuk sağlığı 
sorunları (%48.5) nedeni ile anne sütü talep 
ettikleri belirlenmiştir. Azema ve ark.’nın 
(2003: 199-202) yapmış oldukları çalışmada, 
sütünü bağışlayan kadınların anne sütü ba-
ğışını fedakârlık ve mükemmel bir davranış 
olarak ifade ettikleri ve sağlık profesyonelle-
rinin anne sütü bağışı yapan anneleri destek-
lemeleri gerektiğini önerdikleri bulunmuştur. 
Galvao ve ark.’nın  (2006:  157-161) 16-20 
yaş arası, evli ve sütünü bağışlayan 11 anne 
ile yapmış oldukları çalışmada, annelerin me-
melerindeki şişlik sorunları nedeniyle ve sağ-
lık profesyonellerinin tavsiyeleri ile sütlerini 
bağışladıkları belirlenmiştir.

Anne Sütü Bankalarının İşleyişi

Anne sütü bankaları bir hastanenin bünye-
sinde ya da herkes tarafından ulaşılabilir bir 
yerde kurulmalıdır.  Banka işleyişinde hekim, 
hemşire, diyetisyen, laktasyon danışmanları, 
enfeksiyon kontrol birimi, tıbbi direktör ve 
büro destek personelinden oluşan kurul görev 
yapmalıdır (HMBANA, 2011). Süt bağışla-
ma sürecinde ilk olarak, bağış yapmak iste-
yen tüm annelerle görüşme yapılır. Annenin 
obstetrik öyküsü, laktasyon ve gebelikler de 
dahil olmak üzere geçmişi  gözden geçirilir. 
Sağlıklı, sigara içmeyen, ilaç almayan (in-
sülin ve tiroksin tedavisi alan anneler hariç) 
anneler, bağışçı anne olarak kabul edilir ve 
sütleri periyodik olarak alınır (Gribble, 2013: 
451-461; Kennaugh and Lockhart - Borman, 
2011: 118-124; Baumer, 2004: 27-28). Süt-
leri kabul edilen bağışçı annelere birebir ya 
da grup halinde hemşireler tarafından yazılı 
ve sözlü olarak süt sağma, saklama, toplama, 
ulaştırma aşamalarını ve uyması gereken ku-
ralları içeren eğitim verilir. Ayrıca annelerin 
beslenmesi, süt sağma işlemi sırasında meme 
ve el hijyenine dikkat etmeleri, meme masajı 
ve elle sağma işlemi hakkında uygulamalı da-
nışmanlık verilir (NICE, 2010: 22-110).

Bağışçı annelerin sağdığı sütler anne sütü 
bankası görevlileri tarafından evlerden top-
lanır ya da bağışçı anneler tarafından anne 
sütü bankası içinde sağılarak görevlilere tes-



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl: 2018

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Semester Issue: 14 Year: 2018

ID:332 K:650
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)

118

ULUSLARARASI HAKEMLİ
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

PRINT ISSN: 2148-4872 - ONLINE ISSN: 2149-2468

lim edilir ve kurumda pastörize işlemlerine 
başlanılır. Pastörize edilmiş süt soğutulur, 
etiketlenir ve bir yıl boyunca depolanabilece-
ği -20°C’de derin donduruculara yerleştirilir 
ve doktor reçetesiyle ihtiyaç sahibi bebeklere 
dağıtılır. Bağışlanmış anne sütü öncelikli ola-
rak, Nekrotizan Enterokolit (NEC) gelişimini 
önlemek için yenidoğan yoğun bakım ünite-
sinde yatan prematüre bebeklere verilmekte-
dir (Kennaugh and Lockhart – Borman, 2011: 

118-124; NICE, 2010: 22-110; Simmer and 
Hartmann, 2009: 701-704; Quigley et al., 
2007: 1-23). 

Anne sütü bankasında anne sütünün saklanma 
koşulları son derece önemlidir. İngiltere’de 
kurulan Ulusal Sağlık ve Mükemmel Bakım 
Enstitüsü (National Institute for Health and 
Care Excellence- NICE) kriterlerine göre 
anne sütünün saklama koşulları Tablo 1’de 
verilmiştir (NICE, 2010: 22-110).

Tablo 1. Ulusal Sağlık ve Mükemmel Bakım Enstitüsü (NICE) Kriterlerine Göre Bağışçı 
Anne Sütü Saklama Koşulları*

Anne Sütü Oda Isısında
( 25°C ve altı)

Buzdolabında
(4°C)

Dondurucu
(-18°C)

Taze çiğ süt
6 saat 48 saat

Preterm bebekler için 
üç ay term bebekleri 
için altı ay

İşlem görmemiş çözül-
müş süt

< 4 saat <24 saat Tekrar dondurulmaz

Dondurulmuş pastöri-
ze süt

< 4 saat
(sonrasında atılmalı)

<24 saat Tekrar dondurulmaz

* National Institute for Health and Clinical 
Excellence,  2010: 22-110.

Türkiye’de Anne Sütü Bankacılığı

İslam hukukuna göre anne sütü bankaları-
na yönelik farklı görüşler vardır. Bazı İslam 
hukukçuları aktif bir emzirme olayı olmadı-
ğı için evlenme yasağının doğmadığını, bu 
yüzden anne sütü bankalarının kurulmasını 

savunmaktadır (Netşe et al., 2001: 397-416; 
Keylani, 2012: 46-104 ). Bu görüşe zıt olarak 
bazı İslam hukukçuları ise çocuğun emziril-
mesiyle ya da sütün çocuğun ağzına ve bur-
nuna damlatılmasıyla da evlenme yasağının 
gerçekleşeceğini dile getirip anne sütü ban-
kaların kurulmasına karşı çıkmaktadır (Netşe 
et al., 2001: 397-416). Ayrıca anne sütü ban-
kalarının kurulmasını tartışmanın gereksiz 
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bir konu olduğunu savunan İslam hukukçu-
larının yanında (Netşe et al., 2001:397-416; 
Keylani, 2012: 46-104),  anne sütlerinin ka-
rıştırılmaması ve düzenli bir kayıt sisteminin 
oluşturulması durumunda anne sütü bankala-
rının kurulmasını savunan İslam hukukçuları 
da vardır (Döndüren, 2011:197-208). İslam 
dinine özgü bu farklı görüşlerin yarattığı dini 
engeller ülkemizde anne sütü bankasının ku-
rulmasının önünde engel oluşturmaktadır. 
Bunun yanında sağlık personelinin konuya 
ilişkin yeterince bilgi sahibi olmaması ile sağ-
lık personelinin anne sütü bağışı konusunda  
anneleri yönlendirememesi gibi nedenlerden 
dolayı Türkiye’de henüz anne sütü   bankası 
bulunmamaktadır.  (Büyükcan, 2013: 28-30; 
Şentürk Erenel vd., 2017: 107-11; Kul Uçtu 
ve Özerdoğan, 2017: 593-596).

Türkiye’de uluslararası standartlara uygun 
olarak çalışan ilk  Anne Sütü Bankası’nın 
kurulması konusundaki somut adım Mart 
2011’de atılmıştır. Proje ilk defa 2011 yılın-
da “neonatoloji, yenidoğan beslenmesi ve 
anne sütü bankacılığı” üzerinde çalışmak-
ta olan ve “Avrupa Anne Sütü Bankaları    
Birliği’nin” kurulmasında aktif rol oynayan 
Doç. Dr. Sertaç Arslanoğlu tarafından dö-
nemin Sağlık Bakanına sunulmuştur. Proje, 
bakanlıkça kabul edilmiş, Dr. Arslanoğlu 
öncülüğünde “Türk Anne Sütü Bankacılığı 
Modeli” oluşturulmuştur (Arslanoğlu, 2016: 
55-61). Türkiye’de anne sütü bankaları Sağ-

lık Bakanlığı’nın anne sütü bankası kuraca-
ğını açıklamasıyla kamuoyunun gündemine 
girmiş ve bu konu üzerinde çeşitli tartışmalar 
olmuştur. Bu tartışmaların odağında daha çok 
İslam dinindeki süt akrabalığı kavramı bulun-
maktadır. Süt akrabalığı kavramı nedeniyle 
anne sütü bankası kurulmasına din adamla-
rınca itirazların olması üzerine Sağlık Bakan-
lığı 2013 yılı Mart ayında bu projeyi modi-
fiye ederek “Sütanne Merkezleri” kurmaya 
karar verildiğini açıklamıştır (Yokmac-Celik 
and Celik, 2014: 33-37).

Türkiye’de anne sütü bankacılığı ile ilgili ya-
pılan çalışmalar incelendiğinde bu çalışmala-
rın çok az olduğu görülmektedir. Şentürk ve 
ark.’nın (2017: 107-111) yaptıkları çalışma-
da, sağlık çalışanlarının %39’nun Türkiye’de 
anne sütü bankalarının kurulmasını destekle-
yeceğini, %50.9’unun da bebekleri süt banka-
sından alınan süt ile beslemenin günah olma-
yacağını ifade ettikleri saptanmıştır. Ekşioğlu 
ve ark.’nın  (2015: 83-89) 404 anne ile yaptık-
ları çalışmada, annelerin  %68.8’inin, Gürol 
ve ark.’nın (2013: 239-244) yaptıkları çalış-
mada ise annelerin %64’nün sütlerini bağış-
layabileceklerini ifade ettikleri saptanmıştır. 
Aykut ve ark.’nın (2012: 752-755) yaptıkları 
çalışmada, annelerin %38.4’ünün anne sütü 
bankacılığı uygulamasını doğru olmadığını 
düşündükleri belirlenmiştir.  Aynı çalışmada 
süt kardeşi ile evlenme durumu (%75.4) ve  
süt ile hastalık bulaşma nedeniyle (%16.9) 
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annelerin anne sütü bankacılığını doğru bir 
uygulama olmadığını ifade ettikleri sonucu-
na varılmıştır. Özdemir ve ark.’nın (2015: 
137-141) din mensubu 401 Türk’le yaptıkları 
çalışmada, katılımcıların %71.3’ünün İslami 
ilkelere uyulduğunda anne sütü bankacılığı-
nın kabul edilebilir olduğunu ifade ettikleri 
saptanmıştır. Kara ve ark.’nın (2013: 469) 
çalışmasında, annelerin %59.8’inin anne sütü 
bankasından faydalanmayacağı, %50.5’inin 
kararsız kaldığı, kararsız kalanların çoğunlu-
ğunun da bilgisi olmadığı için kararsız kaldı-
ğı belirlenmiştir.

Türk Anne Sütü Bankacılığı Modeli

Türkiye’de bir anne sütü bankasının olmayı-
şının en büyük temel nedeni inançlardır. Bu 
inançları göz önüne almadan batıdaki anne 
sütü bankalarının işleyiş tarzını aynı şekil-
de ülkemizde uygulamak doğru değildir ve 
bu durum beraberinde etik ikilemleri de ge-
tirecektir. Ayrıca ülkemizde batı tarzı işleyiş 
biçiminde bir süt bankası kurulsa da alacağı 
tepkiler karşısında kısa süre sonra kapanma 
riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu tür olum-
suzluklarla karşılaşmamak için inançları in-
citmeden, inançlara saygılı bir banka modeli 
çerçevesinde anne sütü bankalarının kurul-
ması gerekmektedir. 

Türkiye inançlarına uygun “Türk Anne Sütü 
Merkezi” adı altında bir banka modeli geliş-

tirilmiştir.  Bu banka modelinin içerikleri şu 
şekildedir (Arslanoğlu, 2016: 55-61) ; 

1) Bağışçı anne seçimi, sütün sağılması, ana-
lizi, güvenli saklanması, taşınması ve işlen-
mesinde uluslararası bilimsel standartlar esas 
alınacaktır.

2)’’Sütkardeşliği-Akrabalığı” kavramı da göz 
önüne alınarak tek bağışçı anne, elektronik 
kayıt sistemi, aynı cinsten olma, ailelerin ta-
nışması, kimlik bilgilerini içeren süt cüzdanı 
gibi düzenlemeler olacaktır.

3) Anne sütü bankaları yenidoğan yoğun ba-
kım ünitelerinin bulunduğu merkezlerde ku-
rulacaktır ve Sağlık Bakanlığı tarafından de-
netlenecektir. Ayrıca sorumlusu ve yöneticisi 
bir hekim olmalıdır ve kurumda işlemeleri 
yürüten en az bir hemşire bulunmalıdır.

4) Süt bağışı için kesinlikle para ödenmemeli 
ve süt satılmamalıdır (gönüllülük prensibi).

5) Sütünü bağışlayacak annenin önceliği ken-
di bebeğini emzirmek olmalıdır.

6) Prematüre ve hasta yenidoğan bebeklere 
bağışlanan öncelikle kendi annelerinin sütü-
nün verilmesine dikkat edilmelidir, olmadığı 
ya da yetmediği durumlarda mama yerine 
anne sütü merkezinden süt sağlanmalıdır.
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Anne Sütü Bankacılığında Hemşirenin 
Rolü 

Sağlık ekibi içinde hemşirelerin bakım ver-
me, hasta hakları savunuculuğu, eğiticilik, 
danışmanlık, yönderlik, karar verme ve araş-
tırmacı gibi birçok rol ve işlevleri vardır 
(Erdemir, 1998: 59-63; Kilcullen, 2007: 95-
104; Andrews and Wallis, 1999: 201-207). 
Hemşire genellikle bu rollerin birçoğunu 
aynı anda yerine getirmektedir. Hemşireler 
bu rollerini yerine getirirken öncelikle anne 
sütünün önemi konusunda aileleri bilgilen-
dirmelidir. Bunun yanında hemşireler doğum 
sonu dönemde bebeklerin beslenmesine iliş-
kin ailelerin bilinçli bir seçim yapmalarında 
ve annelerin emzirme hedeflerine ulaşmala-
rına yardımcı olmalıdır (Spatz, 2010: 458-
461). Emzirme eylemini çeşitli nedenlerden 
dolayı gerçekleştiremeyen annelere yardımcı 
olmalı, pompa kullanımı ve pompaların te-
mizliğini öğretmeli ve sağdığı sütün saklama 
koşulları hakkında anneye eğitim vermelidir. 
Bunun yanında mama ve anne sütü ile bes-
lenen bebekler üzerinde yapılan araştırmaları 
incelemeli, yarar-zarar oranına bakmalı, elde 
ettiği sonuçları da diğer sağlık çalışanları ile 
paylaşmalıdır. Görüldüğü gibi hemşirenin 
yerine getirdiği bu rol ve işlevler anne sütü 
bankalarının kurulması için önemli bir adım-
dır. Ancak Türkiye’de anne sütü bankası ol-
madığı için hemşireler, aileleri alternatif yol 
olarak anne sütü bankalarına yönlendireme-

mekte ve anne sütü alamayan bebekler ma-
mayla beslenmek zorunda kalmaktadır. Bu 
nedenle anne sütü bankalarının işleyişi hak-
kında hemşireler derneklerle birlikte medyayı 
da kullanarak halkı öncelikle böyle bir banka 
sisteminden haberdar etmeli, bankaların işle-
yişi hakkında bilgilendirme yapmalı ve Türk 
Anne Sütü Merkezi Modelinin içeriklerinden 
bahsetmelidir. Bu merkezlerin getireceği sağ-
lık ve ekonomik yararlar konusunda halkın 
ilgisini uyandırmalı, halktan gelecek önerile-
ri not etmeli ve paylaşmalı, halkın isteklerini 
Sağlık Bakanlığına ulaştırmalıdır. En önem-
lisi de anne sütü bankacılığının kurulması 
aşamasında hemşireler Sağlık Bakanlığı ile 
işbirliği içinde olmalıdır. 

SONUÇ

Anne sütü ile beslenmenin bebeğe birçok ya-
rarı olmasına rağmen her bebek aynı şartlar-
da dünyaya gelememekte ve anne sütünü ala-
mamaktadır. Anne sütünün birçok yararı göz 
önüne alındığında mama ile beslenen bebek-
ler için birçok tehlike kapıları açılmış olacak-
tır. Bu riskleri en aza indirmek için anne sütü 
merkezleri yada bankaları güzel bir çözüm 
yöntemidir. Ancak bu çözümü bazı inançlar 
zorlaştırmaktadır. Diğer İslam ülkelerinde ol-
duğu gibi ülkemizde de sütkardeşliği ve bu 
bireylerin evlenmesi dini açıdan yasak oldu-
ğu için süt merkezlerine olumsuz tutumlar 
sergilenmektedir. Geliştirilen ‘’Türk Anne 
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Sütü Bankacılığı Modeli’’ umut vaat etmek-
tedir. Olumsuz tutumları ortadan kaldırarak 
bebeklerin daha sağlıklı olmasına katkı sağ-
layacaktır. Türkiye’de anne sütü bankasının 
açılmasına ilişkin yapılan çalışmalar yetersiz 
olmasına rağmen yapılan çalışmalarda anne-
ler anne sütü bankasının kurulmasını destek-
lemektedir ve annelerin çoğunluğu da sütünü 
bağışlayabileceğini vurgulamıştır. Sağlık po-
litikaları oluşturulduğunda bu tür çalışmala-
rın sonuçlarını göz önüne alınmalı,  gerekli 
alt yapı oluşturmalı ve anne sütü bankaları-
nın kurulması hızlandırılmalıdır. Hemşireler 
öncelikle Türkiye’de anne sütü bankalarının 
kurulması için öncü olmalıdırlar. Öncelikle 
annelerden başlayarak diğer aile üyelerine 
anne sütü almanın yararları ve anne sütü ban-
kalarının sağlayacağı yararlar hakkında eği-
timler vermeli ve anne sütü bankalarının işle-
yişi hakkında bilgilendirme yaparak akıllarda 
kalan soru işaretlerini gidermelidir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: World Health Organization (WHO) and United Nations Internati-
onal Children Emergency Fund (UNICEF) (2009) suggest that infants should only be fed with 
breast milk in the first six months after birth, however each infant is not born to the same condi-
tions as some of them might not receive breast milk. Breast milk banks are established in many 
European countries as an alternative solution for the infants who cannot be fed with breast 
milk. Breast milk banks are nonprofit organizations that identify the appropriacy of volunteer 
mothers in terms of internationally established standards who would like to donate breast milk, 
accept donor breast milk that is analyzed as appropriate, apply test to donations and store them 
as processing accordingly, and develop community health as spreading safety use of the milk. 
Breast milk banks should be established as an associated facility to a hospital or in a convenient 
location where everyone can easily have access. A responsible committee including a doctor, a 
dietician, lactation consultants, nurse, infection control unit, medical consultant and office staff 
must be positioned in a breast milk bank. Aim: The purpose of this compilation is to present up-
to-date information about breastfeeding banking and to guide nurses in breastfeeding banking. 
Results and Conclusion : There are not any breast milk banks in Turkey due to especially reli-
gious reasons although there are breast milk banks in many European countries today. The first 
concrete step to establish “Breast Milk Bank” in Turkey that would work in compliance with in-
ternational standards was taken in March 2011. The notion of breast milk banks was introduced 
to people in Turkey through announcements of the Ministry of Health, and various discussions 
occurred pon this subject. The concept of milk kinship in Islamic religion as mainly on the fo-
cus of these discussions. Due to the concept of milk kinship, the Ministry of Health announced 
its decision to establish “Wet Nurse Centers” in March 2013 as modifying the project of breast 
milk banks after receiving objections from religious people to establish such banks, however, 
there are not still any breast milk banks in Turkey. Although there are limited studies in this sub-
ject for Turkey, it is observed in these studies that there is a positive attitude toward establishing 
breast milk banks. Islamic beliefs makes establishing breast milk banks a complex phenomenon 
although Islamic religion encourages breast milk donation. There are four different opinions in 
Islamic law regarding to establish breast milk banks. Some Islam law experts argue that breast 
milk banks can be established because an active breastfeeding activity is not happen due to 
receiving the milk from breast milk banks, restraint of marriage is not conditioned because it is 
unknown how much milk is taken from whom, and infants must be protected from the damages 
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that might occur due to animal milk feeding or artificially made products (baby food products). 
On the contrary, some other Islam law experts argue that such milk banks must not be estab-
lished because restraint of marriage is conditioned even though the milk is dropped to infant’s 
mouth or nose as in breastfeeding. On the other hand, there are Islam law experts who argue 
that discussing establishing breast milk banks is an unnecessary subject while others argue that 
breast milk banks can be established if donated milks are not mixed and a conveniently working 
record system is maintained. A banking model, named “Turkish Breast Milk Center” is develo-
ped by Arslanoglu in compliance with Turkish people beliefs. In our country where majority of 
citizens are Muslim, “Turkish Breast Milk Banking Model” is a promising model. This banking 
model employs regulations that work in compliance with international standards, depend on 
volunteering basis, ensure the single donator mother conditions, have electronic record system 
and provide wet nurse identity cards which includes identification information to families. Nur-
ses should hold crucial responsibilities in establishing breast milk banks in Turkey utilizing this 
model. Firstly, nurses should organize training sessions for mainly mothers and all other family 
members about the benefits of breast milk and the benefits that can be received from breast milk 
banks, they should answers all questions of mothers and other family members as educating 
them about processes of breast milk banks. They should firstly inform citizens about this ban-
king system, provide information regarding to banking processes and components of Turkish 
Breast Milk Center Model by utilizing especially  the  media  and in association with the related 
unions. They should draw attention of citizens about health and economic benefits that are de-
rived from these centers; they should take notes for people’s suggestions and share them, and 
should notify the Ministry of Health about people’s demands. First and foremost, nurses should 
cooperate with the Ministry of Health in the process of establishing breast milk banks.
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Öz: Amaç: Bu makalenin amacı okul fobisi hakkında bilgi 
vermek, okul fobisine yaklaşımda okul sağlığı çalışanlarının, 
öğretmenlerin, ailenin rolü ve sorumlulukları ile ilgili açıkla-
ma yapmaktır. Yöntem: Makale okul fobisi ile ilgili literatü-
rün taranması ile oluşturulmuştur. Bulgular: Çocuğun yaşa-
mında karşılaştığı ilk toplumsal kurum okuldur. Okul, çocuğa 
kültürel ve sosyal değerleri, bilgileri kazandırır ayrıca toplu-
ma uyum sağlaması için sosyalleşme becerilerini geliştirir. 
Beklendiği ve istendiği şekilde, çocukların büyük çoğunluğu 
okula uyum sürecini sağlıklı bir şekilde atlatırken, bazı çocuk-
lar için bu süreç kaygı oluşturmaktadır. Bu çocuklar okula de-
vam etmekte güçlük yaşamakta ve/veya okula gitmeyi reddet-
mektedir. Okul fobisi genel anlamda okul ile ilişkili korku ve 
anksiyete durumu olarak tanımlanmaktadır. Okul fobisi okul 
çağındaki çocukların yaklaşık %5’ini etkileyen önemli bir psi-
kososyal bozukluktur. Aile dinamiği, okul ile ilişkili etmenler 
ve çocuğun özellikleri okul fobisinin gelişiminde önemli role 
sahiptir. Sonuç: Okul fobisi olan çocuklarda çeşitli davranış-
sal ve somatik belirtiler gözlenir. Tedavi edilmediğinde kısa 
ve uzun dönemde çocuğun sosyal, duygusal ve eğitimsel ge-
lişimini etkiler. Bu nedenle çok yönlü bir ekip ile müdahale 
edilmesi gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Okul, Okul Fobisi, Okul Yaşamı, 
Problem

Abstract: Aim: The purpose of this article is to give informa-
tion about school phobia and to explain it with reference to 
roles and responsibilities of school health workers, teachers, 
and parents in dealing with school phobia. Method: The ar-
ticle was written by reviewing the literature related to school 
phobia. Results: The first public institution encountered by 
children is school. School provides cultural and social values 
as well as information to children, and develops socialization 
skills to adapt to society. As expected and requested, while 
most of the children have completed the process of school in-
tegration in a positive manner, for some children, this process 
creates anxiety. These children are having difficulties in atten-
ding school and/or refusing to go to school. In general, school 
phobia is defined as a state of fear and anxiety associated with 
school. School phobia is an important psychosocial disorder 
affecting about 5% of school-age children. Family dynamics, 
school-related factors and child characteristics have an im-
portant role in the development of school phobia. Conclusi-
on: Various behavioral and somatic symptoms are observed 
in children with school phobia. When untreated it affects the 
child’s social, emotional and educational development in the 
short and long term. For this reason, necessary precautions 
should be taken by a competent team. 

Key Words: Children, School, School Phobia, School Life, 
Problem
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GİRİŞ

Çocuğun yaşamında karşılaştığı ilk toplumsal 
kurum okuldur. Okul, çocuğa kültürel ve sos-
yal değerleri, bilgileri kazandırırken, topluma 
uyum sağlaması için sosyalleşme becerileri-
ni edinmesinde de önemli rol oynamaktadır. 
Çocuğu toplumun bir üyesi konumuna getir-
mede temel kurumdur (Pellegrini, 2007: 63). 
Başka bir deyişle çocuğun ev dışındaki dün-
yaya ilk adımı okul ile olmaktadır. Bu ilk baş-
langıç çocuk ve ebeveynleri tarafından heye-
canla karşılanır. Çünkü okul çocuk için, farklı 
birçok etkinliğin gerçekleştiği, birçok konuda 
merakını giderdiği yerdir. Ebeveyn için ise, 
çocuklarının büyüyor olması nedeni ile gurur 
verici bir olaydır (Yaşar ve Yaşar, 2010: 16). 
Çocukların büyük çoğunluğu okula uyum sü-
recini sağlıklı bir şekilde atlatırken, bazı ço-
cuklar için bu süreç sürekli bir kaygı kaynağı 
olmaktadır (Sevimli, 2010: 28). Bu çocuklar 
okula devam etmekte güçlük yaşamakta ve/
veya okula gitmeyi reddetmektedir (Bahalı ve 
Yolga Tahiroğlu, 2010: 362).

Okul fobisi, okul çağı ve adölesan dönemde 
çeşitli fizyolojik ve davranışsal bulgularla or-
taya çıkan korkulardan biridir. Okula gitme, 
okulda bulunma ile ilişkili yaşanılan korku ve 
anksiyete durumu olarak tanımlanan okul fo-
bisi, çocuğun okula ilk başladığı zamanlarda 
ortaya çıkabileceği gibi ileriki yaş dönemle-
rinde de oluşabilir (Tyrrell, 2005: 147). Okul 

çağındaki çocukların yaklaşık %5’ini etkile-
yen okul fobisi, tedavi edilmezse uzun vade-
de çocuk için zarar verici sonuçlar doğurabilir 
(Chitiyo and Wheeler, 2006: 87). Bu nedenle 
okul fobisi yaşayan çocuğa multidisipliner bir 
yaklaşımla müdahale edilmesi gerekir. Mul-
tidisipliner ekibin üyelerinden okul sağlığı 
çalışanlarının, okul fobisi yaşayan çocuğun 
erken dönemde tanılanması, çocuğun tedavi-
ye yönlendirilmesi, aile, çocuk ve öğretmene 
rehberlik ve danışmanlık sunulması, çocuğun 
okula devamının teşvik edilmesi gibi konu-
larda önemli işlevleri vardır (Strasser, 2013: 
9-10). Bu doğrultuda bu makalede okul fobi-
sinin tanımı, epidemiyolojisi, etkileyen fak-
törleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri, 
okul fobisine yaklaşımda okul sağlığı çalışan-
larının, öğretmenlerin, ailenin rolü ve sorum-
lulukları ele alınacaktır.

1. Okul Fobisinin Tanımı

Okul fobisi terimi ilk kez Johnson ve arkadaş-
ları tarafından 1941 yılında kullanılmış, ço-
cuk ve ergenlerde görülen okul ile ilişkili kor-
kulardan dolayı yaşanılan anksiyete, bunaltı 
ve aktif tepkilerle karakterize bir sendrom 
olarak tanımlanmıştır (Johnson, et al., 1941: 
702). Genel bir tanımlama yapmak gerekirse, 
okul fobisi okula gitme ile ilişkili yaşanılan 
korku ve anksiyete durumudur (Tyrrell, 2005: 
147; Fujita et al., 2009: 621). Başka bir ifade 
ile okul fobisi, kuvvetli bir endişe sebebiyle 
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çocuğun okula gitmek istememesi ya da bu 
konuda isteksiz görünmesidir (Kıldan, 2012: 
50). Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayım-
sal El Kitabının beşinci basımında (DSM-V) 
özgül fobilerin içinde yer alan okul fobisi, ço-
cuğun ebeveyninden ayrılma korkusu olarak 
değil özgül olarak okul ortamından korkma 
şeklinde ifade edilmektedir (Bahalı ve Yolga 
Tahiroğlu, 2010: 364; Amerikan Psikiyatri 
Birliği, 2013: 115).

Literatürde ‘okul fobisi’ ve ‘okul reddi’ te-
rimleri eş anlamlı olarak kullanılsa da, iki ifa-
de arasında farklılıklar bulunmaktadır. Okul 
reddi, çocukların çeşitli duygusal sorunlar 
nedeni ile okula gitmekte zorlanması, birçok 
durumda devamsızlık yapması ile karakteri-
ze psikososyal bir sorundur (Maynard et al., 
2015: 11). Çocuklar ebeveynlerinden ayrıl-
mak istememe (örneğin ayrılık anksiyetesi 
tanısı almış çocuklar), okuldan kaynaklanan 
korku (akran zorbalığı, toplum önünde ko-
nuşmaktan, eleştirilmekten korkma, sınav-
larda, okul faaliyetlerinde başarısız olmaktan 
endişe duyma gibi), yaygın anksiyete ve dep-
resyon gibi problemler nedeni ile okul reddi 
yaşayabilir (Maldonado et al., 2009: 224). 
Okul fobisi, okul reddinin nedenlerinden biri 
olarak görülmektedir. Okul reddi terimi daha 
tanımlayıcı ve kapsamlı olduğu için literatür-
de ‘şemsiye terim’ olarak kabul edilmektedir 
(Pellegrini, 2007: 65; Bahalı ve Yolga Tahi-
roğlu, 2010: 364).

2. Okul Fobisinin Epidemiyolojisi

Okul fobisinin görülme sıklığını inceleyen 
çok az çalışma bulunmaktadır (Chitiyo and 
Wheeler, 2006: 88). Genel olarak okul ço-
cukluğu dönemindeki çocukların %1-5’i okul 
fobisinden etkilenmektedir (Tyrrell, 2005: 
148). Okul fobisi ilkokuldan liseye kadar her 
yaşta görülebilir (Yaşar ve Yaşar, 2010: 20). 
İlkokula başlama yaşı olan 5-6 yaşta, ilköğ-
retimden ortaokula geçiş süreci olan 10-11 
yaşta görülme sıklığı artar. Ayrıca tatil dönü-
şü, okul değişikliği ya da taşınma gibi stresli 
değişimler de okul fobisinin daha çok görül-
düğü süreçlerdir (Rettig and Crawford, 2000: 
55; Heyne et al.,2001: 192; Özcan ve Aysev, 
2009: 16). 

Erkek ve kız çocuklarında eşit oranda görü-
lürken, sosyoekonomik düzey ile ilişkisi ol-
madığı belirtilmektedir (Tyrrell, 2005: 148; 
Kıldan, 2012: 50). Nair ve ark. (2013: 172) 
tarafından 11-19 yaş arası adölesanlar ile ya-
pılan çalışmada, okul fobisi sıklığının %4.8 
olduğu, cinsiyet, sınıf düzeyi ve aile yapısı 
ile okul fobisi arasında bir ilişkinin olmadığı 
bulunmuştur. 

3. Okul Fobisini Etkileyen Faktörler

Okul fobisinin oluşumunu etkileyen çeşitli 
faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerden en 
önemlisi aile dinamiğidir. Okul fobisi genel-
likle karşılıklı bağımlı, patolojik anne-çocuk 
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ilişkisinden kaynaklanmaktadır (Ekşi, 2011: 
76). Bazen de anne-baba çok koruyucudur 
ve çocuğa aşırı düşkündür (Soysal ve Bodur, 
2004: 234). Bu türde bir aile ilişkisi içinde 
büyüyen çocuk okula başlama zamanı gel-
diğinde ailesinden ayrılmak istememekte ve 
yoğun bir anksiyete yaşamaktadır. Ayrıca aile 
üyelerinin kaybı, hastalık, boşanma, aile içi 
şiddet, istismar, kardeş doğumu nedeniyle an-
nenin ilgisinin bölünmesi, ebeveyn çatışması, 
anne babanın ruhsal problemleri de okul fobi-
si gelişiminde önemli faktörlerdir (Fremont, 
2003: 1557; Pellegrini, 2007: 64; Wimmer, 
2008: 12; Ekşi, 2011: 77). Yapılan bazı ça-
lışmalarda okul fobisinin anne babanın ruhsal 
durumları ile ilişkili olduğu vurgulanmakta-
dır. Özcan ve ark.’nın (2006: 177), 25 okul 
fobisi tanılı çocuk ve 25 normal gelişim gös-
teren çocuğun anne-babaları üzerinde yap-
tıkları araştırmada, okul fobisi olan çocuk-
ların anne-babalarındaki psikopatoloji oranı, 
normal çocukların anne-babalarından yüksek 
bulunmuştur. Bahalı’nın (2008: 35) çalışma-
sında annesinde, babasında ve geniş ailesinde 
ruhsal hastalık olanlarda, olmayanlara göre 
okul reddi gelişim riskinin sırasıyla 2.4, 8.0 
ve 13.1 kez daha fazla olduğu saptanmıştır.

Her ne kadar problem çoğunlukla aileden 
kaynaklanıyor görünse de, okul ile ilişkili 
etmenler de okul fobisi gelişiminde önemli 
role sahiptir. Okul ile ilişkili etmenler arasın-
da; duyarsız, sürekli emir veren bir öğretmen 

ya da okul personeli, otoriter okul yönetimi, 
ağır ev ödevleri, uygun olmayan sınıf içi yer-
leştirme, kalabalık sınıflar, sınıf önünde ders 
anlatma, beden eğitimi gibi derslerden kor-
kup, gerçekleştirmede güçlük çekme, okul-
daki bir arkadaşını kaybetme, okulda ya da 
okul yolunda fiziksel olarak tehdit edici yerin 
veya bireylerin olması, şiddetin olduğu bir 
okul ortamı, akranları tarafından dışlanma, 
akran zorbalığı, okul ya da sınıf değişikliği 
yer almaktadır (Fremont, 2003: 1556; Wim-
mer, 2008: 11-12; Bahalı ve Yolga Tahiroğlu, 
2010: 366; Yaşar ve Yaşar, 2010: 22). 

Okul fobisi olan çocuklar genellikle başarı 
kaygısı olan, uslu, uyumlu, aşırı onay bekle-
yen, içe kapanık, utangaç, sosyal ilişki kur-
makta zorlanan ve ailesine bağımlı bir kişili-
ğe sahiptir. Bu kişilik özelliklerine sahip ço-
cuklarda ortaya çıkan herhangi bir örseleyici 
durum kriz olarak algılanır (Soysal ve Bodur, 
2004: 235; Sevimli, 2010: 33). Ayrıca dil ge-
lişimindeki bozukluklar ve öğrenme güçlüğü, 
çocuk ve gençlerin okula gitmeyi reddetmesi 
ile sonuçlanacak belirgin sıkıntıya neden ola-
bilir (Bahalı ve Yolga Tahiroğlu, 2010: 369). 

4. Okul Fobisinin Belirtileri

Okul fobisi ile ilgili bulgular oldukça değiş-
kendir. Çocuk okula giderken normal davra-
nabilir ya da korku bulguları hızla düzelebi-
lir. Ancak bir sonraki gün okula gitme zamanı 
geldiğinde belirtiler yineleyebilir (Bahalı ve 
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Yolga Tahiroğlu, 2010: 366).  Pazartesi günü, 
tatil sonrası okula dönüşte, hastalık sürecini 
atlatıp okula döndüğünde, sınıf ya da okul de-
ğişikliği olduğunda çocukta panik duygusu, 
yataktan kalkmak istememe, okul için hazır-
lanmayı, arabaya binmeyi ya da okula varıl-
dığında inmeyi reddetme, okuldan yakınma, 
ağlama atakları, öfke nöbetleri, kendine zarar 
verme ya da kaçma tehditleri gibi durumlar 
ile bazı somatik semptomlar kendisini göste-
rir (Tyrrell, 2005: 147-148; Maldonado et al., 
2009: 224-225; Nair et al., 2013: 171). Okul 
fobisi ile ilişkili somatik bulgular arasında 
karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal, 
baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma, terleme, tit-
reme, yüz renginde solukluk, boğaz ağrısı, sırt 
ve eklem ağrısı, göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes 
darlığı, görme bulanıklığı, yürüme güçlüğü, 
hafif ateş, sık idrara çıkma, uyku bozukluğu 
bulunmaktadır (Fremont, 2003: 1556; Bahalı, 
2008: 5). Bu belirtiler genellikle sabahları ya 
da çocuğun okula gitmesi istendiğinde ortaya 
çıkmaktadır. Çocuğun eve dönebileceği belli 
olduğunda, hafta sonları ve tatillerde semp-
tomlar gözlenmez. Ayrıca evde kalmasına 
izin verildiğinde de tüm yakınmaları kısa sü-
rede ortadan kalkar (Bahalı ve Yolga Tahiroğ-
lu, 2010: 366; Ekşi, 2011: 79).

Okul fobisi çocuk, aile ve okul personeline 
stresli bir süreç yaşatır. Tedavi edilmediğin-
de kısa ve uzun dönemde çocuğun sosyal, 
duygusal ve eğitimsel gelişimini etkiler (Fre-

mont, 2003: 1556). Kısa dönemdeki etkileri 
ders başarısında düşme, ebeveynlerle çatış-
ma, sosyal ilişkilerde ve akran ilişkilerinde 
azalma iken; uzun dönemdeki etkileri aka-
demik başarısızlık, yükseköğretim etkinlik-
lerine katılma olasılıklarının azalması, okulu 
bırakma, yetişkinlik döneminde işsizlik so-
runları, ekonomik güçlükler, uyumsuzluk so-
runları ve psikiyatrik problemlere yatkınlığın 
artmasıdır (Tyrrell,2005: 148; Bahalı, 2008: 
13; Sevimli, 2010: 34-35).

5. Okul Fobisinin Tanı ve Tedavi Yöntem-
leri

Okul fobisinin sonuçlarının ciddiyeti göz 
önüne alındığında kapsamlı bir değerlen-
dirme ve tedavi önem kazanmaktadır. Etkili 
bir müdahale için atılması gereken ilk adım, 
okul fobisinin nedenlerinin belirlenmesidir 
(Chitiyo and Wheeler, 2006: 89). Çocuklar 
sıklıkla okul fobisine neden olan etmenleri 
belirleyemedikleri ve adölesanlar bilgi verme 
konusunda isteksiz oldukları için tanı koyma-
da çok sayıda kaynaktan bilgi almak gerekir. 
Temel bilgi kaynakları anne, baba ve okul 
personelidir (Heyne et al., 2001: 192; Bahalı 
ve Yolga Tahiroğlu, 2010: 367). 

Okul fobisinin tanılanması ve tedavisi çok 
yönlü bir ekip çalışması gerektirmektedir. 
Bu ekip içerisinde öğretmenler ve okul yö-
neticileri, okul sağlığı çalışanları (okul ruh 
sağlığı uzmanı, okul hekimi, okul hemşiresi) 
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öğrencinin ebeveynleri ve öğrenci yer almak-
tadır. Ekip üyeleri okul fobisinin altında ya-
tan nedenleri belirlemeli ve öğrenciye özgü 
bir tedavi planı oluşturmalıdır (Tyrrell, 2005: 
149; Wimmer, 2008: 13). Bu bağlamda ön-
celikli olarak yapılacak çalışmalar; tıbbi ve 
fiziksel öykünün alınması, çocuk ve ailesiy-
le psikiyatrik görüşme yapılması, belirtilerin 
başlangıç ve gelişimlerinin öyküsü, çocukta 
eşlik eden stresörlerin varlığının belirlenme-
si, okula ilişkin öykünün belirlenmesi (ders 
başarısı, devamsızlık durumu, arkadaşlarıyla 
olan iletişimi gibi), ebeveynlerin psikiyatrik 
öyküsünün belirlenmesi, ailenin dinamik ve 
fonksiyonlarının belirlenmesi, çocuğun okul 
ve ev ortamındaki davranışlarının gözlenme-
si, okul çalışanlarıyla iş birliği yapılarak veri 
alınması, çocukta psikiyatrik sorunların be-
lirlenmesine yönelik testlerin uygulanmasıdır 
(Fremont, 2003: 1557-1558; Tyrrell, 2005: 
149-150; Bahalı, 2008: 14).

Tedavide temel amaç çocuğun kısa sürede 
okula dönmesini sağlamaktır (Soysal ve Bo-
dur, 2004: 235). Bu kapsamda bilişsel davra-
nışçı terapi, aile terapisi, okula yönelik tedavi 
ve ilaç tedavisi en sık kullanılan yaklaşımlar 
olarak öne çıkmaktadır (Heyne et al., 2001: 
192; Fremont, 2003: 1558). Tedavide çoğun-
lukla ve ilk olarak, gevşeme ve bilişsel ye-
niden yapılanma sağlayan bilişsel davranışçı 
terapi (BDT) kullanılır (Wimmer, 2008: 13). 
BDT çocuğa, ebeveyn ve okul çalışanlarına 

güçlüklerin üstesinden gelmeyi sağlayacak 
yöntemler sunmaktadır (Bahalı ve Yolga Ta-
hiroğlu, 2010: 374). Bu davranış yöntemleri 
arasında ebeveyn ve okul çalışanlarına yöne-
lik öfke patlamaları, tartışma çıkarma, hasta 
numarası yapma gibi uygunsuz davranışla-
rın önemsenmemesi, komut verme ve uygun 
davranışların pekiştirilmesi yer almaktadır. 
Ayrıca çocuklarda gevşeme teknikleri eğiti-
mi, duygu uyandırıcı imgeleme, model alma, 
şekillendirme, beklenmedik olayların yöneti-
mi ve sosyal beceri eğitimi gibi tekniklerden 
yararlanılmaktadır (Fremont, 2003: 1558; 
Maldonado et al., 2009: 227). Terapi progra-
mının en az 3-4 haftalık bir süreci kapsaması 
önerilmektedir. Bu süreçte çocuk, ebeveyn ve 
okul personeli ile düzenli görüşmeler yapılır. 
Ebeveynler ile 5-8 kez, çocuk ve okul perso-
neli ile 6-8 kez düzenli görüşme yapılmalıdır. 
Çocuğun anksiyeteye neden olan düşünceleri 
belirlenir. Anksiyete oluşturan algılar daha 
olumlu düşüncelerle karşılaştırılır. Böylelikle 
çocuğun anksiyetesini kontrol etmesi sağla-
nır. Ebeveyn ve okul çalışanları ile yapılan 
görüşmelerde ise, çocukların okula düzen-
li olarak gitmeleri için teşvik edilmelerinin 
önemi belirtilir. Bu konuda yapılabilecek 
uygulamalar konusunda bilgi verilir (Chitiyo 
and Wheeler, 2006: 89; Bahalı ve Yolga Tahi-
roğlu, 2010: 374-375).

Okul fobisini etkileyen faktörlerden birisi 
patolojik anne–çocuk ya da aile-çocuk ilişki-
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sidir. Bu nedenle bu tür sorunu olan ailelere 
aile terapisi önerilmektedir (Bahalı ve Yolga 
Tahiroğlu, 2010: 376). Aile terapisinde aile 
dinamikleri ele alınmalı, ebeveynin çocuğa 
karşı tutumunda tutarlılık olması amaçlan-
malı ve evlilik sorunları incelenmelidir. Ço-
cuğun özerklik kazanması sağlanmalı ve ebe-
veynin çocuğu hakkındaki endişesi azaltıl-
maya çalışılmalıdır (Heyne et al., 2001: 194). 
Ayrıca anne-babadaki depresyon, anksiyete 
gibi ruhsal bozuklukların belirlenmesi, teda-
visi ve baş etme becerilerinin geliştirilmesi 
önemlidir (Özcan vd., 2006: 179). Bu doğ-
rultuda ailelere anksiyete ile baş etme eğitimi 
verilmelidir (Fremont, 2003: 1559).

Okula yönelik girişimler tedavinin vazge-
çilmez parçasıdır. Yaşanılan fobi okuldan 
kaynaklanan bir nesne ya da olaya karşı ise 
belirlenmeli ve buna yönelik girişimler plan-
lanmalıdır. Planlanan girişimlerde okul çalı-
şanlarının, terapistin, ailenin iş birliğinin sağ-
lanması gerekmektedir (Bahalı, 2008: 16-17). 
Okul ortamı tedavi üzerinde etkilidir. Okul 
yaşantısı olumlu, anlayışlı ve destekleyici 
yönde olmalıdır (Lingenfelter and Hartung, 
2015: 4). Eğer okul ile ilişkili nedene çözüm 
bulunamıyorsa, okul ya da sınıf değişikliği 
tedaviyi destekleyen bir girişim olabilir.

İlaç tedavisi ise okul fobisi için ilk seçenek 
değildir. Okul fobisi çocuğun işlevselliğini 
bozuyorsa, BDT uygulamasından yeterli ya-

nıt alınamıyorsa ya da BDT öncesi terapiyi 
kolaylaştırmak için ilaç tedavisi uygulan-
maktadır (Bahalı ve Yolga Tahiroğlu, 2010: 
375). Sıklıkla kullanılan ilaçlar trisiklik anti-
depresanlar, benzodiazepinler, seçici seroto-
nin geri alım inhibitörleridir (Maynard et al., 
2015: 16).

6. Okul Fobisine Yaklaşımda Okul Sağlığı 
Çalışanlarının Rol ve Sorumlulukları

Okul sağlığı çalışanları okul fobisinden et-
kilenen öğrencilerin tespit edilmesi, okul 
fobisinin nedenlerinin belirlenmesi, çocuk-
lara uygun müdahalelerin uygulanması ve 
bu ciddi bozukluğun aşılmasında oldukça 
önemli bir konumdadır (Tyrrell, 2005: 150). 
Öncelikle çocuğun davranışları okul ve ev 
ortamında gözlenmelidir. Örneğin sınıfta 
konuşma sırasında anksiyete yaşayan ya da 
konuşmaktan kaçınan çocuk değerlendiril-
melidir. Okul çocuklarındaki anksiyete ve 
kaygıyı belirlemek için öğretmenler ile işbir-
liği yapılarak, çeşitli değerlendirme ve ölçüm 
araçlarından yararlanılmalıdır (Lingenfelter 
and Hartung, 2015: 5). Örneğin öğretmenler 
tarafından uygulanan ‘okul kaygısı ölçeği-
öğretmen formu’ öğrencilerin okul kaygısı 
düzeyini belirlemeye yönelik bir ölçektir (Sa-
rıçam ve Çetintaş, 2015: 45). Erken dönemde 
çocuğun okula yönelik yaşadığı anksiyetenin 
nedeni belirlenmeli, psikososyal ve bilişsel 
davranışsal müdahaleler için yönlendirme 
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yapılmalıdır (Valente, 2002: 68). Doğrudan 
çocuğu üzen bir şey olup olmadığı sorulmalı-
dır. Kendisini nasıl hissettiği, okulda hoşuna 
gitmeyen konular, arkadaşları ve öğretmeni 
hakkındaki düşünce ve duyguları, sınıf çalış-
maları, derslerin sınavların onda uyandırdığı 
duygular sorulmalıdır. Böylelikle çocukta 
okul fobisi oluşturan faktör tespit edilebilir 
(Soysal ve Bodur, 2004: 236). Okul sağlığı 
çalışanları okul fobisi ve reddini taramanın, 
nedenlerini belirlemenin yanı sıra, öğrenci-
lerin okula devamının sağlanmasında önemli 
bir rol oynamaktadır (Armstrong et al., 2011: 
553). Çocuk ve aile üyeleri bu süreçte yaşa-
dıkları endişelerini ifade etmeleri için cesa-
retlendirilmelidir (Valente, 2002: 72). Ayrıca 
okul fobisini önleme ve yönetme konusunda 
ailelere eğitim verilmelidir. Ayrıca okul fobisi 
olan çocuğun tanısı ve tedavisi ile ilgili okul 
personeline de bilgi verilmelidir (Lingen-
felter and Hartung, 2015: 4). Okul fobisinin 
tedavisinde ilaç kullanılıyorsa, okul sağlığı 
çalışanları çocuktaki fiziksel, duygusal ve 
eğitimsel değişimleri sürekli olarak değer-
lendirmeli, değerlendirme konusunda aile 
üyeleri ve öğretmenler ile işbirliği yapmalıdır 
(Tyrrell, 2005: 150). 

Toplumsal olarak; okul sağlığı birimlerinin 
oluşturulması, yaygınlaştırılması, bu birim-
lerde hekim, hemşire gibi okul sağlığı çalı-
şanlarının bulunması ve sayılarının artırıl-
masına yönelik politikalar geliştirilmelidir 

(Armstrong et al., 2011: 558). Bu bağlamda 
birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki okullarda ‘okul sağlığı biri-
mi’ bulunmaktadır. Ayrıca okul sağlığını ge-
liştirmek için bu ülkelerde eşgüdümlü olarak 
okul sağlığı, ulusal sağlıklı okullar standardı, 
kapsayıcı okul sağlığı gibi modeller oluştu-
rulmuştur (Gündüz ve Mutlu Albayrak, 2014: 
31). Ülkemizde okul sağlığının durumu in-
celendiğinde ise, kapsamlı ve sistematik bir 
okul sağlığı programının olmadığı görülmek-
tedir. Bazı okullarda revir bulunurken, yurt 
dışında örnekleri olan ‘okul sağlığı birimi’ 
hiçbir okulda bulunmamaktadır (Şahinöz vd., 
2017: 304). Amerikan Pediatri Akademisi 
(AAP) 750 öğrenciye okul sağlığı konusunda 
eğitimli bir okul hemşiresinin istihdam edil-
mesini önermektedir. Ülkemizde ‘her okula 
bir hemşire’ projesi mevcut olmasına rağmen 
okul sağlığı konusunda eğitimli hemşire he-
men hiç yokken ve hemşire sayısı yetersizken 
bu projenin uygulanabilirliği zor olmaktadır 
(Gündüz ve Mutlu Albayrak, 2014: 31; Ulu-
taşdemir vd., 2016: 123). Diğer taraftan ülke-
mizdeki özel okulların bazılarında hekim ve 
hemşire bulunmaktadır. Ancak bu sayı yeterli 
düzeyde değildir (Şahinöz vd., 2017: 304). 
Bu bilgiler doğrultusunda okul fobisi gibi 
okul dönemi çocuklarında görülen birçok 
problemin etkili yönetilmesi için ülkemizin 
koşullarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak eri-
şilebilir, nitelikli, sürdürülebilir ve kapsamlı 
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bir okul sağlığı hizmet modelinin geliştiril-
mesi, bu modelin yaşama geçirilmesi, okul-
larda ‘okul sağlığı birimi’ nin kurulması, bu 
birimde çalışmak üzere hekim, hemşire gibi 
okul sağlığı çalışanlarının istihdam edilmesi 
önerilir.

7. Okul Fobisine Yaklaşımda Okul Persone-
li ve Öğretmenlerin Rol ve Sorumlulukları 

Öncelikle okul personeli ve öğretmenler ço-
cukları dikkatli bir şekilde gözlemelidir. Ço-
cukta korku, kaygı, heyecan gibi duygular 
olup olmadığı izlenmeli, bu duyguların var-
lığı anlayışla karşılanmalıdır. Okul fobisini 
önlemek için okulda çocuğun ilgisini çekecek 
sınıf içi aktiviteler çoğaltılmalıdır (Yaşar ve 
Yaşar, 2010: 24). Her yıl öğretmenler çocuk-
ların okula uyum sürecini kolaylaştırmak için 
bir plan hazırlamalı, özellikle korku yaşayan 
çocukların evlerinin ziyaret edilmesi başta ol-
mak üzere, çocuklarla iletişime geçilmeli ve 
bireysel özellikler dikkate alınarak oryantas-
yon sağlanmalıdır (Kıldan, 2012: 54). Çocuk 
okula alışma sürecinde önce birkaç saat sonra 
yarım gün ve sonrasında tam gün okulda ka-
larak okula alışması sağlanmalıdır (Yaşar ve 
Yaşar, 2010: 24).

8. Okul Fobisine Yaklaşımda Ailenin Rol 
ve Sorumlulukları

Okul fobisini önlemede ailelere önemli so-
rumluluklar düşmektedir. Aileler çocuklarını 

okulla tanışmadan önce gerek oyunlarında 
gerekse diğer sosyal ilişkilerinde bağımsız 
davranabilme özelliğini dikkate alarak yetiş-
tirmelidir (Kıldan, 2012: 67). Çocuğun oku-
la gitmesi konusunda ailenin tüm bireyleri 
kararlı ve ısrarlı olmalıdır. Kararlılık sözel 
olduğu kadar beden diliyle de çocuğa yan-
sıtılmalıdır. Ailedeki en ufak tereddüt fobiyi 
tetikleyen bir uyarıcı niteliği taşır. Bu yüzden 
istikrarlı davranılmalıdır (Soysal ve Bodur, 
2004: 236). Ebeveynler varsa okulla ilgili 
olumsuz tutum ve düşüncelerini çocukları-
nın yanında söylememelidir. Çünkü çocuklar 
bu durumdan olumsuz etkilenebilir (Kıldan, 
2012: 68). Çocuğa okulun amacı açıklan-
malı, okula gitmemesi durumunda yapılan 
çalışmalardan geri kalacağı ve bunun ken-
disi için ileriki dönemlerde aksaklıklara yol 
açacağı, ders başarısının düşeceği söylen-
melidir. Çocuğa bu durumun geçici olduğu, 
başka çocuklarda da görülebildiği, aslında bu 
durumun üstesinden kolaylıkla gelinebildiği 
söylenerek çocuğa cesaret verilmelidir (Yaşar 
ve Yaşar, 2010: 23). Bağımlı olduğu ebeveyn 
yerine çocuğu okula diğer ebeveynin götür-
mesi ya da okula servis ile gitmesi sağlanma-
lıdır (Soysal ve Bodur, 2004: 236). Okul çı-
kışlarında ebeveynler çocuklarını zamanında 
almalı ve çocuklarda gereksiz kaygıya neden 
olmamalıdır (Kıldan, 2012: 67). Aile, çocu-
ğun arkadaşlarıyla etkileşimini artırması için 
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onlarla okul dışında zaman geçirmesine izin 
vermelidir (Yaşar ve Yaşar, 2010: 23).

SONUÇ

Okul fobisi günümüzde giderek yaygınlaşan 
okul ile ilişkili korku, anksiyete ve huzursuz-
lukla karakterize ciddi bir bozukluktur. Erken 
dönemde tanılanmaz ve müdahale edilmez 
ise ders başarısında düşmeden okulu bırak-
maya kadar çeşitli problemler ile karşılaşılır. 
Okul fobisi ile baş etmede öğretmen, okul 
personeli, okul sağlığı çalışanları (okul ruh 
sağlığı uzmanı, okul hekimi, okul hemşiresi) 
ve ebeveynlerin yer aldığı çok yönlü, multidi-
sipliner ekibin içinde mutlaka öğrenci de bu-
lunmalıdır. Öğrenci okul fobisinin tanılanma-
sından, tedavi yaklaşımlarının seçilmesi ve 
uygulanması gibi tüm aşamalarda ekibin için-
de yer almalıdır. Bu ekibin üyelerinden okul 
sağlığı çalışanları okul fobisinin tanılanması, 
nedenlerinin tespit edilmesi, tedavinin plan-
lanması ve uygulanması aşamalarında tedavi 
edici, bakım verici, eğitici, araştırıcı, savu-
nucu rollerini kullanarak çocuk, aile ve okul 
personeline rehberlik ve danışmanlık yapma-
lıdır. Bu doğrultuda ülkemizin koşullarına ve 
ihtiyaçlarına uygun olarak erişilebilir, nitelik-
li, sürdürülebilir ve kapsamlı bir okul sağlığı 
hizmet modelinin geliştirilmesi, bu modelin 
yaşama geçirilmesi, okullara okul hemşiresi, 
hekimi gibi kadroların tahsis edilmesi, okul 
sağlığı hemşireliği alanında lisansüstü eğitim 

programlarının açılması, okul sağlığı ile ilgi-
li sempozyum, kongrelerin düzenlenmesi ve 
sertifika programlarının planlanması atılabi-
lecek önemli adımlardır.

KAYNAKLAR

AMERİKAN PSİKİYATRİ BİRLİĞİ, 
(2013). Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve 
Sayımsal Elkitabı, 5. Baskı (DSM-5), E. 
Köroğlu (Çev.), Ankara, Türkiye: He-
kimler Yayın Birliği, ss.115

ARMSTRONG, A.M.T., BROWN, K.R.M., 
BRINDLEY, R., COREIL, J., MCDER-
MOTT, R.J., (2011). Frequent Fliers, 
School Phobias, and the Sick Student: 
School Health Personnel’s Perceptions of 
Students Who Refusal School. Journal of 
School Health, 81(9):552-559

BAHALI, K., (2008). Okul Reddi Olan Ço-
cuk ve Ergenlerin Ailesel Özellikleri. Ya-
yınlanmamış Uzmanlık Tezi, Çukurova 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Adana

BAHALI, K., YOLGA TAHİROĞLU, A., 
(2010). Okul Reddi: Klinik Özellikler, 
Tanı ve Tedavi. Psikiyatride Güncel Yak-
laşımlar, 2(3):362-383

CHITIYO, M., WHEELER, J.J., (2006). 
School Phobia: Understanding a Comp-



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl: 2018

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Semester Issue: 14 Year: 2018

ID:333 K:393
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)

138

ULUSLARARASI HAKEMLİ
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

PRINT ISSN: 2148-4872 - ONLINE ISSN: 2149-2468

lex Behavioural Response. Journal of 
Research in Special Educational Ne-
eds, 6(2):87-91 doi: 10.1111/J.1471-
3802.2006.00063.x

EKŞİ, A., (2011). Çocukluk Döneminde 
Uyum ve Davranış Sorunları. İçinde A. 
Ekşi (Ed.), Ben Hasta Değilim Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıklarının Psikososyal 
Yönü, 2. Baskı, İstanbul, Türkiye: Nobel 
Tıp Kitabevleri, ss.73-107

FREMONT, W.P., (2003). School Refusal in 
Children and Adolescents. American Fa-
mily Physician, 68(8):1555-1560

FUJITA, M., FUJIWARA, J., MAKI, T., 
SHIBASAKI, K., SHIGETA, M., NII, 
J., (2009). Pediatric Chronic Daily He-
adache Associated with School Phobia. 
Pediatrics International, 51:621-625 doi: 
10.1111/j.1442-200X.2009.02804.x

GÜNDÜZ, S., MUTLU ALBAYRAK, H., 
(2014). Okul Sağlığında Neredeyiz? An-
kara Med J, 14(1):29-33

HEYNE, D., KING, N.J., TONGE, B.J., 
COOPER, H., (2001). School Refusal, 
Epidemiology and Management. Pedi-
atr Drugs, 3(10):719-732 doi: 10.1007/
s10567-013-0160-0

JOHNSON, A.M., FALSTEIN E.I., 
SZUREK S.A., SVENDSEN, M., 

(1941). School Phobia. American Jo-
urnal of Orthopsychiatry, 11(4):702-
711 doi: 10.1111/j.1939-0025.1941.
tb05860.x

KILDAN, A.O., (2012). Okul Öncesi Öğret-
menlerinin ve Ebeveynlerin Okul Öncesi 
Dönemdeki Çocukların Okul Korkuları-
na İlişkin Görüşleri. Türk Eğitim Bilim-
leri Dergisi, 10(1):49-73

LINGENFELTER, N., HARTUNG, S., 
(2015). School Refusal Behavior. 
NASN School Nurse, 30(5):1-5 doi: 
10.1177/1942602X15570115

MALDONADO, J.G., NERI, E.M., CALA-
FELL, M.R., SALAZAR, C.P., (2009). 
Virtual Reality Exposure Therapy for 
School Phobia. Anuario de Psicologia, 
40(2):223-236

MAYNARD, B.R., BRENDEL, K.E., BU-
LANDA, J.J., HEYNE, D., THOMP-
SON, A.M., PIGOTT, D., (2015). 
Psychosocial Interventions for School 
Refusal with Primary and Secondary 
School Students: A Systematic Review. 
Campbell Systematic Reviews, 12: 6-54 
doi: 10.4073/csr.2015.12 

NAIR, M.K.C., RUSSELL, P.S.S., SUB-
RAMANIAM, V.S., NAZEEMA, S., 
CHEMBAGAM, N., RUSSELL, S., et 
al., (2013). Adad 8: School Phobia and 



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl: 2018

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Semester Issue: 14 Year: 2018

ID:333 K:393
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)

139

ULUSLARARASI HAKEMLİ
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

PRINT ISSN: 2148-4872 - ONLINE ISSN: 2149-2468

ULUSLARARASI HAKEMLİ
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

PRINT ISSN: 2148-4872 - ONLINE ISSN: 2149-2468

Anxiety Disorders Among Adolescents 
in aRural Community Population in In-
dia. Indian J Pediatr, 80(Suppl 2):171-
174 doi: 10.1007/s12098-013-1208-3

ÖZCAN, Ö., AYSEV, A., (2009). Okul Fobisi 
Olan Çocuklarda Ruhsal Bozuklukların 
Sıklığının Araştırılması. İnönü Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16(1):13-17

ÖZCAN, Ö., KILIÇ, B.G., AYSEV, A., 
(2006). Okul Korkusu Olan Çocukların 
Anne Babalarında Ruhsal Bozukluklar. 
Türk Psikiyatri Dergisi, 17(3):173-180

PELLEGRINI, D.W., (2007). School 
Non‐Attendance: Definitions, Mea-
nings, Responses, Interventions. Edu-
cational Psychology in Practice: The-
ory, Research and Practice in Educa-
tional Psychology, 23(1):63-77 doi: 
10.1080/02667360601154691

RETTIG, M., CRAWFORD, J., (2000). Get-
ting Past the Fear of Going to School. 
The Education Digest, 65(9):54–59

SARIÇAM, H., ÇETİNTAŞ, K., (2015). 
Okul Kaygısı Ölçeği-Öğretmen Formunu 
Türkçeye Uyarlama: Geçerlik ve Güve-
nirlik Çalışması. Cumhuriyet Internatio-
nal Journal of Education, 4(2):41-50

SEVİMLİ, M., (2010). Annelerin Bakış Açı-
sından Okul Fobisinin Değerlendirilme-

si. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ens-
titüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim 
Dalı, Malatya

SOYSAL, Ş., BODUR, Ş., (2004). Bir Bü-
yüme Masalı: Okul Korkusu. STED, 
13(6):234-236

STRASSER, H., (2013). School Nurses’ 
Recognition, Attitudes and Educational 
Needs Regarding the Care of Children 
with School Refusal Behavior. Unpublis-
hed Master Thesis, University of Neva-
da School of Nursing Division of Health 
Sciences The Graduate College, Las Ve-
gas

ŞAHİNÖZ, T., ŞAHİNÖZ, S., KIVANÇ, A., 
(2017). Sağlığı Geliştirmenin En Kolay 
Yolu: Okul Sağlığı. Gümüşhane Üniver-
sitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(4):303-
312

TYRRELL, M., (2005). School Phobia. The 
Journal of School Nursing, 21(3):147-
151 doi: 10.1177/105984050502100304
01

ULUTAŞDEMİR, N., BALSAK, H., ÖZ-
TÜRK ÇOPUR, E., DEMİROĞLU, N., 
(2016). Halk Sağlığı Hemşireliğinin Bir 
Dalı: Okul Sağlığı Hemşireliği. Turkiye 



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl: 2018

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Semester Issue: 14 Year: 2018

ID:333 K:393
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)

140

ULUSLARARASI HAKEMLİ
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

PRINT ISSN: 2148-4872 - ONLINE ISSN: 2149-2468

Klinikleri J Public Health Nurs-Special 
Topics, 2(1):121-124

VALENTE, S.M., (2002). Social Phobia. Jo-
urnal of the American Psychiatric Nurses 
Association, 8(3):67-75 doi: 10.1067/
mpn.2002.125038

WIMMER, M., (2008). School Refusal. Prin-
cipal Leadership, 8(8):10-14

YAŞAR, V., YAŞAR, S., (2010). Okul Çağın-
daki Çocuklarda Görülen Okul Korkusu. 
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 126-
127:16-24

Yazar Notu: Bu çalışma, 5. Ulusal ve 2. Ulus-
lararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği 
Kongresi, 15-18 Kasım 2015, Ankara’da 
sözel bildiri olarak sunulmuştur.



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl: 2018

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Semester Issue: 14 Year: 2018

ID:333 K:393
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)

141

ULUSLARARASI HAKEMLİ
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

PRINT ISSN: 2148-4872 - ONLINE ISSN: 2149-2468

ULUSLARARASI HAKEMLİ
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

PRINT ISSN: 2148-4872 - ONLINE ISSN: 2149-2468

EXTENDED ABSTRACT

Intruduction:The first public institution encountered by children is school. School provides 
cultural and social values as well as information to children, and develops socialization skills to 
adapt to society (Pellegrini, 2007: 63). While most of the children have completed the process 
of school integration in a positive manner, for some children, this process creates anxiety (Se-
vimli, 2010: 28). Aim: The purpose of this article is to give information about school phobia 
and to explain it with reference to roles and responsibilities of school health workers, teachers, 
and parents in dealing with school phobia. Method: The article was written by reviewing the 
literature related to school phobia. Findings and Results: The term school phobia was used 
for the first time in 1941 by Johnson et al. For Johnson et al., school phobia is an anxiety and 
a syndrome characterized by active responses experienced due to the fear associated with the 
school in children and adolescents (Johnson et al., 1941: 702). School phobia, associated with 
fear and anxiety may occur when the child first starts school or it may occur in advanced age. 
The level of school phobia is high in children starting primary school at the age of 5-6 years, 
and in the transition from primary to secondary school at the age of 10-11. In addition, scho-
ol phobia is seen more commonly when the holiday is over, and when students change their 
schools and houses (Rettig and Crawford, 2000: 55; Heyne et al., 2001: 192; Ozcan and Aysev, 
2009: 16). Family dynamics, school-related factors and child characteristics have an important 
role in the development of school phobia.  About 5% of school-age children are affected by 
school phobia, and if it is not treated, it can have damaging results for the child. Findings related 
to school phobia are highly variable. The child can behave normally when going to school or 
fear symptoms can improve quickly. However, symptoms can recur the next day when it is time 
to go to school(Bahali and Yolga Tahiroglu, 2010: 366). The situations occurs such as feeling 
of panic in child, being unwilling to get out of bed, refusing to get ready for school, ride in the 
car or to get out of the car upon arriving to school, complaining about school, crying episodes, 
temper tantrums, self-harm, escape threats on Monday, returning to school after the holiday, 
when the disease process bypassed back to school, changing schools or classes. (Tyrrell, 2005: 
147-148; Maldonado et al., 2009: 224-225; Nair et al., 2013: 171). Somatic symptoms associ-
ated with school phobia are abdominal pain, loss of appetite, nausea, vomiting, diarrhea, hea-
dache, dizziness, fainting, sweating, tremble, paleness, sore throat, back and joint pain, chest 
pain, palpitations, shortness of breath, blurred vision, difficulty in walking, mild fever, frequent 
urination, sleep disorder (Fremont, 2003: 1556; Bahali, 2008: 5). Usually these symptoms are 
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emerging in the morning or when children are forced to go to school. The symptoms are not 
observed when it is clear that the child can return home, on weekends and holidays.  Also when 
they are allowed to remain at home all symptoms will disappear in a short time (Bahali and 
Yolga Tahiroglu, 2010: 366; Eksi, 2011: 79). If these problems cannot be solved, the symptoms 
will affect the child’s social, emotional and educational development in the short and long term. 
While the short term effects are reduced academic achievement, conflict with parents, reduction 
in social and peer relationships; the long term effects are academic failure, reduction of the pro-
bability of participation in higher education activities, dropping out, unemployment problems 
in adulthood, economic difficulties, incompatibility problems and increase in the susceptibility 
to psychiatric problems (Tyrrell, 2005: 148; Bahali, 2008: 13; Sevimli, 2010: 34-35). The main 
objective of treatment is to help children return to school as soon as possible (Soysal and Bodur, 
2004: 235). In this regard cognitive behavioral therapy, family therapy, treatment for schools 
and medication stand out as the most commonly used approaches (Heyne et al., 2001: 192; 
Fremont, 2003: 1558). Conclusion: Child with school phobia must be interfered with multi-
disciplinary approaches. In this process, the school health workers should guide child, family 
and school personnel by using therapeutic, caregiving, educational methods and approaches.
The school health workers should detect children with school phobia in early period, direct tre-
atment, guide parents, children and teachers, and encourage children to attend school (Tyrrell, 
2005: 150). In this regard employing school nurses, and doctors in schools, opening school 
health certification programmes, organizing conferences and congresses on school health,  and 
planning in-service training programmes are some of the most important steps that can be taken.
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NURSE’S ROLE IN THE PREVENTION OF DIABETIC FOOT
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Öz: Tüm dünyada prevalansı giderek artan, 21. yüz-
yılın en büyük sağlık sorunlarından birini oluşturan 
diyabet; bireye, topluma, sağlık bakım sistemlerine ve 
ülke ekonomilerine büyük bir yük getirmektedir. Artan 
diyabet prevalansı ile birlikte diyabetin komplikasyon-
ları da artmakta olup, diyabetik ayak ülserleri en önem-
li komplikasyonlardan biridir. Diyabetik ayak ülserleri 
mortalite ve morbiditesi yüksek olan, diyabetli bireyin 
sosyal ve ekonomik statüsü ve yaşam kalitesini bozan 
fakat risk durumunun belirlenmesi, eğitim, düzenli iz-
lem ve bakımla önlenebilir bir komplikasyondur. Aya-
ğın düzenli olarak değerlendirilmesi, risk durumunun 
belirlenmesi, diyabetli bireyin diyabet ve diyabetik 
ayak konusunda eğitimi diyabetik ayak ülserlerini ön-
lemede son derece önemlidir. Diyabet ekibinin önemli 
bir üyesi olan hemşirelere diyabetik ayak ülserlerinin 
önlenmesi, risk durumunun tanılanması, bakım ve re-
habilitasyonunda önemli görevler düşmektedir. Bu der-
leme diyabetik ayağın önlenmesinde hemşirenin rolü 
ve önemini vurgulamak amacıyla yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ayak Bakımı, Diyabetik Ayak, 
Eğitim, Hemşire, Önlem

Abstract: Diabetes, which is one of the biggest health 
problems of the 21st century and which has an increas-
ing prevalence all over the world, has a huge burden 
upon people, community, health care systems and 
country economies. Along with increased diabetes 
prevalence, diabetic complications are also increasing, 
and diabetic foot ulcers are one of the most important 
complications of diabetes. Diabetic foot ulcer is a com-
plication which has high mortality and morbidity, dis-
rupts social and economic status and life quality of the 
diabetic individual but can be prevented by determin-
ing the risk condition, training of the diabetic individu-
als and providing regular monitoring and care. Regular 
assessment of the foot, identification of risk conditions, 
training of diabetic individuals on diabetes and diabetic 
foot are very important in preventing diabetic foot ul-
cers. Nurses, who are important members of the dia-
betes team, have important roles in the prevention of 
diabetic foot ulcers, the identification of the risk condi-
tion, the treatment and rehabilitation. This review was 
done to emphasize the role and importance of the nurse 
in preventing diabetic foot.

Key Words: Foot Care, Diabetic Foot, Training, Nurse, 
Prevention
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GİRİŞ

Tüm dünyada artan nüfus, yaşam ömrünün 
artması ve kentleşme nedeniyle prevalansı 
giderek artan diyabet 21. yüzyılın en büyük 
küresel sağlık sorunlarından birini oluştur-
maktadır. Mortalite si ve morbiditesi yüksek 
olan diyabet bireye, topluma ve sağlık bakım 
sistemlerine çok ağır bir yük getiren, çok-
lu organı etkileyen metabolik bir hastalıktır 
(Aalaa et al., 2012: 1-2; Deribe et al., 2014: 
1-2, Maziar et al., 2017: 22-23; Peimani et 
al., 2010:2; WHO, 2016: 20-30). Acil önlem-
ler alınmaz ise 2015 yılında 415 milyon olan 
diyabetli sayısının 2040 yılında 642 milyona 
ulaşacağı ve böylece küresel diyabet preva-
lansının %8.8’den %10.4’e yükseleceği tah-
min edilmektedir. Bununla birlikte her iki 
diyabetli yetişkinden birine tanı konulma-
dığı bildirilmektedir (International Diabetes 
Federation-IDF, 2015: 48-51). Ülkemizde ise 
küresel artışa paralel olarak diyabetli birey 
sayısı giderek artmakta olup, Türkiye Avru-
pa Bölgesi’nde yaşa göre düzeltilmiş diyabet 
prevalansının en yüksek olduğu ülke olup, 
Türkiye’deki diyabetli birey sayısı Rusya Fe-
derasyonu ve Almanya’dan sonra üçüncü sıra-
da yer almaktadır (IDF, 2015: 74). Ülkemizde 
2013 yılında yapılan Türkiye Diyabet, Obe-
zite, Hipertansiyon ve Endokrinolojik Hasta-
lıklar Prevalans Çalışmasının (TURDEP-II) 
sonuçlarına göre diyabet prevalansının 12 yıl-
da %90 artış göstererek %13.2’ye yükseldiği 

belirlenmiştir (Satman vd., 2002: 1551-1555; 
Satman vd., 2013:169-178). Geçtiğimiz 10 
yılda diyabet prevalansı düşük ve orta gelirli 
ülkelerde yüksek gelirli ülkelerden daha fazla 
bir artış göstermiştir. Diyabetin sebep olduğu 
ölüm sayısı 2012 yılında 1.5 milyon olarak 
bulunmuştur. Yüksek kan glikozunun neden 
olduğu kardiyovasküler ve diğer hastalık ris-
kinin artmasına bağlı olarak meydana gelen 
ölüm sayısı ise 2.2 milyondur. Çoğu önlene-
bilir olan bu toplam 3.7 milyon ölümün 2/3’ü 
70 yaş öncesi meydana gelmiştir. Diyabet ve 
komplikasyonları doğrudan bakım maliyet-
lerini etkilemekte ve iş gücü kaybına neden 
olmaktadır (American Diabetes Associati-
on-ADA, 2013:1033-1045; Danmusa et al., 
2016: 224-226; Moradi-Lakeh et al., 2017:22-
29; Natıonal Instıtue for Health and Care Ex-
cellence (NICE) Guideline 2015:5-7; WHO, 
2016:20-31). ADA’nın (2013:1038) 2012’de 
yaptığı bir çalışmanın sonuçlarına göre; 2007 
yılında 174 milyar dolar olan diyabetin top-
lam ekonomik yükü, 2012 yılında %41’lik bir 
artışla 245 milyar dolara yükselmiştir.

Diyabetin en önemli komplikasyonlarından 
biri olan ve sıklıkla tekrar eden diyabetik ayak 
ülserleri (Aalaa et al., 2012:1-2; Boulton, 
2005:5-7; Danmusa et al., 2016: 220-228; Ib-
rahim et al., 2017: 8-12), diyabetli bireylerde 
hastaneye yatışların en yaygın nedeni olup, bu 
ülserler enfeksiyon, gangren, ampütasyon ve 
hatta gerekli bakım sağlanmadığında ölüme 



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl: 2018

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Semester Issue: 14 Year: 2018

ID:350 K:701
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)

145

ULUSLARARASI HAKEMLİ
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

PRINT ISSN: 2148-4872 - ONLINE ISSN: 2149-2468

ULUSLARARASI HAKEMLİ
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

PRINT ISSN: 2148-4872 - ONLINE ISSN: 2149-2468

bile yol açabilmektedir (Alaa et al., 2012:1-
6; Ibrahim et al., 2017: 43; Yazdanpanah et 
al., 2015:37-47). Ayrıca alt ekstremite am-
pütasyonları uzun süre hastanede yatma ve 
rehabilitasyonla ilişkili olmasının yanı sıra 
evde bakım ve sosyal destek de gerektirmek-
tedir (Alaa et al., 2012:1-6; Yazdanpanah et 
al., 2015:37-47). Diyabet aynı zamanda trav-
matik olmayan ayak amputasyonlarının en 
yaygın nedenidir. (Ibrahim et al., 2017: 10; 
NICE Guideline, 2015:5). Diyabetli bireyler-
de amputasyon oranı ise diyabetik olmayan-
lara göre tipik olarak 10-20 kat daha fazladır 
(WHO, 2016: 30). Diyabetli bireylerin yak-
laşık %25’i yaşamları boyunca ayak ülseri 
geçirmektedir (Ibrahim et al., 2017: 9). Diya-
betik ayak ülserleri sıklıkla tekrar etmektedir 
(Danmusa et al., 2016: 220-225; Ibrahim et 
al., 2017: 9). Diyabetik ayak ülseri gelişen ilk 
beş yıl içinde mortalite oranı %50 iken, am-
putasyon yapılan bireylerde bu oran %70’lere 
çıkabilmektedir. Bu yüksek mortalitenin kar-
diyovasküler hastalıkla ilişkili olduğu düşü-
nülmekte olup, kardiyovasküler risk yönetimi 
ve diyabet yönetiminin önemi vurgulanmak-
tadır. (NICE guideline, 2015:5). Ülser veya 
amputasyon riski; 10 yıldan daha fazla diya-
beti olanlarda, kötü glisemik kontrol, kardi-
yovasküler, retinal veya renal komplikasyon 
varlığı durumunda artmaktadır. Amputasyon 
ve ülserde ise en önemli hazırlayıcı faktör ise 
polinöropatidir (ADA, 2003: 78-79; Deribe 

et al., 2014: 1-7; Yazdanpanah et al., 2016: 
37-39). Aynı zamanda diyabetik ayak ülseri 
gelişimi için cinsiyet (erkek), yüksek beden 
kitle indeksi, kötü glisemik kontrolle birlik-
te yüksek HbA1C, ileri yaş, uygun olmayan 
ayak bakım davranışları ve ayak deformi-
teleri de risk oluşturmaktadır (ADA, 2013: 
1033-1045; Yazdanpanah et al., 2015: 37-53). 
Ayrıca diyabetli bireylerin diyabetik ayak 
açısından eğitim ve izlemlerinde aksamalar 
da diyabetik ayak ülser gelişimi açısından 
risk oluşturmaktadır (Banuelos-Barrera et al., 
2013: 446-448; Danmusa et al., 2016: 222-
226; Deribe et al., 2014: 6-7; Fujiwara et al., 
2011: 1956-1960; Rice et al., 2014: 652-658).

Ayak ülserleri diyabetli bireylerde ayak bileği 
altında deri veya dokuda lokalize yaralanma 
olarak tanımlanmaktadır (NICE guideline, 
2015: 5). Diyabetik ayak ülserleri gelişmek-
te olan ülkelerde gelişmiş ülkelere göre daha 
fazla görülmekte olup,  sağlık bakım maliyet-
lerinden büyük oranda sorumlu tutulmaktadır 
Fakat diyabetik ayak ülserleri ve alt ekstremi-
te ampütasyonlarının yaklaşık %85’i uygun 
bakım, eğitim, risk durumunun belirlenerek 
bakım ve izlemin sağlanması ile önlenebil-
mektedir (Ibrahim et al., 2017: 8-12).

Diyabetli bireylerde ayak sorunları uzun dö-
nem hipergliseminin neden olduğu mikrovas-
küler komplikasyonlardan kaynaklanmakta-
dır (Ibrahim et al., 2017: 29-30; IDF, 2015: 
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28, 30). Periferal nöropati, periferal vasküler 
hastalık ve enfeksiyonlar gangren ve ampu-
tasyona yol açan 3 major faktördür. Periferal 
nöropati  diyabetik ayak ülseri gelişiminden 
%80’nin üzerinde sorumludur (Aalaa et al, 
2012: 1-3; ADA, 2003: 78; Banuelos-Barrera 
et al., 2013: 444; Fujiwara et al., 2011: 1953). 
Diyabette yaygın olarak görülen periferal 
nöropati, duyu kaybı ve geceleri şiddetlenen 
ağrı ile karakterizedir. Nöropati ülserasyona 
neden olmaz iken fark edilmemiş olması ya-
ralanmaya sebep olmaktadır. His kaybı sür-
tünme ile birlikte ülserin gelişmesine sebep 
olmakta, sıcak hissinin kaybedilmesine bağlı 
olarak ise yanıklar ve ağrısız ülserler geli-
şebilmektedir. Ayrıca nöropati kuru ve kalın 
deriye, ayakta ağırlık taşıyan alanlarda kallu-
sa sebep olmaktadır. Aynı zamanda yürüme 
şekli de değişebilmektedir.  Tüm bu faktörler 
hem yara iyileşmesinde yetersizliğe neden ol-
makta hem de ülser gelişimi için risk oluştur-
maktadır. Bununla birlikte daha önceki ülser-
ler, daha önce geçirilen ayak cerrahisi (Aalaa 
et al, 2012: 1-6; Boulton, 2005:6-7; Fujiwara 
et al., 2011: 2-12; Muller et al., 2002: 570), 
yetersiz görme, eklem hareketliliğinde sınır-
lılık, yetersiz ayak koruması ve uygun olma-
yan ayakkabılar da ayak ülserine yatkınlığı 
artırarak risk oluşturmaktadır (Aalaa et al, 
2012: 2; Muller et al., 2002: 570). 

Diyabetik ayağın tedavisi ve önlenmesi için 
ideal yönetim ise ayağın düzenli gözlenmesi, 

riskli ayağın tanımlanması, glisemik kontrol, 
hasta ve sağlık çalışanlarının eğitimi, ayağın 
korunması ve ayak sorunlarının acil tedavi 
edilmesidir (Alaa et al., 2012:1-6; McInnes 
et al., 2011: 162-167; Namwong, 2014: 21-
30). Ayağın değerlendirilmesinde öncelikli 
olarak risk faktörleri tanımlanmalı ve sınıf-
landırılmalıdır. Risk faktörlerinin tanımlan-
ması; fiziksel değerlendirme, nöropatik, pe-
riferal vasküler değerlendirme ve ayak bakım 
uygulamalarının değerlendirilmesi şeklinde 
olur. Nöropatinin değerlendirilmesinde mo-
noflament, vasküler değerlendirmede dorsalis 
pedis ve tibialis posteriorün palpasyonu, peri-
ferik vasküler hastalık ve periferal kan akımı-
nın değerlendirilmesinde doppler, periferik 
arter hastalığını (PAH) değerlendirmede ise 
ankle-brachial index (ABI) kullanılmaktadır 
(ADA, 2010: 37-39; Fujiwara, 2011: 1-12; 
Lim et al., 2017:1-6).

Diyabetli bireyler diyabetik ayak risk faktör-
leri tanımlandıktan sonra profesyonel bir ekip 
tarafından izlenmelidir. ADA (2010: 1-23) ta-
rafından önerilen protokole göre; diyabet ba-
kımında önleyici yöntemlerden biri pek çok 
çalışmada da avantajlarının gösterildiği mul-
tidisipliner ekip yaklaşımıdır. Multidisipliner 
ekip yaklaşımı amputasyon oranlarını, diya-
bet komplikasyonlarını ve maliyetleri azalta-
bilmektedir (Cahn et al., 2014: 350-352; Ibra-
him et al., 2017: 43; Krishnan et al., 2008: 99-
100; Menezes et al., 2016: 727-735; Netten 
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et al., 2016: 84-94; NICE Guideline, 2015: 
23-46; Yazdanpanah et al., 2016: 37-47). 
Standart bakıma ek olarak multidisipliner bir 
ekip tarafından yapılan bakım ve izlemin am-
putasyon, ayak ülserleri ve tekrarında önemli 
ölçüde azalma sağladığı yapılan birçok ça-
lışmada gösterilmiştir (Lim et al., 2017: 1-5; 
Menezes et al., 2016: 727-735; Netten et al., 
2016: 87-95). Diyabetik ayak ülserleri ekibi 
genellikle hekim, hemşire, eğitimci, ortope-
dist, podiatrist ve bazı konsültanlardan (da-
mar cerrahı, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, 
dermatoloji uzmanı) oluşmaktadır (Alaa et 
al.; 2012: 2; Alexiadou and Doupis, 2012: 2; 
NICE guideline, 2015: 14-15; Yazdanpanah 
et al., 2016: 38). Tüm ekip üyelerinin ayak 
ülseri ve amputasyon riskinin azaltılmasında 
rolü olmasına rağmen hemşirelerin ve podiat-
ristlerin rolü büyüktür (Alaa et al., 2012: 1-4; 
Lim et al., 2017: 1-5; NICE guideline, 2015: 
14-15; Peimani et al., 2010: 1-6). Hemşire-
ler sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların ön-
lenmesi ve hasta bakımı alanlarında olduğu 
gibi diyabetik ayağın önlenmesi, diyabetli 
bireyin eğitimi, bakım ve rehabilitasyonun-
da da önemli rollere sahiptir. Diyabetin artan 
prevalansı ve komplikasyonları nedeniyle bu 
alanda diyabet hemşirelerine ihtiyaç artmak-
tadır (Alaa et al., 2012: 1-4; NICE Guideline, 
2015: 9-27). Tüm dünyada diyabetli bireyle-
rin eğitiminde hemşirelerin rolü çok iyi bilin-
mekte olup (Peimani et al.,  2010: 5), yapılan 

birçok çalışma da diyabetik ayak ülserlerinin 
önlenmesinde ayak bakımı eğitiminin etkili 
olduğu belirtilmektedir (Alaa  et al., 2012: 
1-4; Fujiwara et al., 2011: 1952-1960; John-
son et al., 2015: 193-198; Lim et al., 2017: 
1-5; Menezes et al., 2016: 729-733; Monami 
et al., 2015: 1-4; Ren et al.; 2014: 1-6; Ne-
der and Nadash, 2003: 837-840; Rashed et 
al., 2016: 65-67; Rasli and Zacharin, 2008: 
602-607). Vıswanathan ve ark.’nın (2005: 
1019-1020) yaptığı bir çalışmada yüksek 
riskli kişileri tarama, eğitim ve sağlık bakımı 
sağlama ile alt bacak ampütasyonları ve ayak 
ülserlerinin önlenmesinde hemşirelerin etkili 
olduğu gözlenmiştir.  

Diyabet yönetiminde multidisipliner ekip 
yaklaşımının önemi kadar diyabetli bireyle-
rin bakım ve tedaviye uyumu da önemlidir. 
Uyumun değerlendirilmesinde hasta eğitimi 
önemli bir yere sahip olup, diyabet eğitimi 
diyabet yönetiminin en önemli bileşenlerden 
birini oluşturmaktadır. Diyabette özel uzman-
lığa ihtiyaç olduğu ve bunun hemşirelerle 
yakından ilgili olduğu ilk kez 1914 yılında 
Joslin tarafından tanımlanmış, Joslin hasta 
çıktılarında, diyabet tedavisi ve eğitiminde 
diyabet hemşirelerinin çok önemli rolü oldu-
ğunu bildirmiştir. İnsülinin keşfi ile birlikte 
daha aktif hale gelen diyabet hemşirelerinin 
rolü bugün insülin eğitiminden ayak bakımı-
na kadar diyabetle ilgili her alanda artmakta-
dır (Allen, 2003: 980-988). Diyabetli bireyle-
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re sağlıklı beslenme, yeterli fiziksel aktivite, 
sigara ve alkol gibi zararlı madde tüketimin-
den kaçınılması, tedaviye bağlılık, ayak hij-
yeni ve uygun ayakkabı seçimi, metabolik 
kontrolün sağlanması ve mevcut/olası komp-
likasyonlar konusunda tanı konulduğu andan 
başlanarak sistematik ve düzenli olarak eği-
tim programları oluşturulmalı ve devam edil-
melidir (Alexiadou et al., 2012: 1-12; Allen 
2003: 976-988; WHO, 2016: 46-74; Yazdan-
panah et al., 2016: 38-39). Diyabet eğitimi ile 
bireyin yaşam kalitesi artmakta, kendi ken-
dine izlem sağlanarak metabolik kontrol iyi-
leşmekte, akut ve kronik komplikasyonların 
erken tanısını ve önlenmesi sağlanabilmekte, 
aynı zamanda diyabetle ilişkili maliyetler-
de azalma sağlanabilmektedir (Allen, 2003: 
988; Bayrak ve Çolak, 2012: 9-10; Olgun ve 
Altun, 2012: 51-55; Rashed et al., 2016: 66-
68).

Diyabetik ayak ülserlerinin önlenmesinde di-
yabetli bireyin eğitimi kadar sağlık ekibi ve 
hemşirelerin eğitimi de çok önemlidir. Tüm 
sağlık ekibi basit nörolojik, vasküler, derma-
tolojik ve kas iskelet sistemi muayeneleriy-
le tarama işlemlerini yapabilmelidir. Yüksek 
riskli ayağın yönetimini sağlayabilmek için 
ise tırnak ve kallus bakımı, ayakkabı seçimi 
ve cerrahi yönetim gibi konularda ise özel uz-
manlık gerektiği için ek olarak eğitime gerek-
sinim bulunmaktadır (ADA, 2003: 79). Bu 
eğitimlerin amacı diyabetik ayak hakkında 

farkındalığı artırmak, muayene ve tedavi be-
cerilerini geliştirmektir (Alaa et al., 2012: 3).

Diyabetik Ayağın Önlenmesi ve Bakımın-
da Hemşirenin Rolü

Hemşirelerin diyabetik ayak bakımındaki 
rolü; ayağın muayenesi, ayak ülseri riski-
nin belirlenmesi, diyabetli birey ve ailesinin 
uygun aralıklarla düzenli şekilde izlenmesi 
ve diyabetin yönetimi konusunda eğitimini 
içermektedir (ADA, 2003: 78-79; 140-158; 
Fujiwara et al, 2011: 1956-1959; NICE Gu-
ideline, 2015: 9-28). Diyabetik ayak prob-
lemlerinde ülser riskinin azaltılması ve riskin 
tanımlanması ilk öncelikli amaçtır (ADA, 
2003: 78-79; Fujiwara et al., 2011: 1952-
1960; Namwong, 2014: 21-26; NICE Guide-
line, 2015: 15-19). Aynı zamanda alt extre-
mite amputasyonlarının önlenmesi ve azaltıl-
masında da ülser riskin tanımlanması ve yö-
netimi son derece önemlidir (Alexiadou and 
Doupi, 2012: 1-12; Dinççağ, 2011: 241-246; 
Fujiwara et al., 2011: 1956-1957). Diyabetik 
ayak hakkında diyabetli bireye verilen eğitim 
ise temel ayak bakımı ve önemi, acil durum-
lar ve kiminle iletişime geçeceği, ayakkabı 
tavsiyesi ve ayak probleminin gelişim riskini 
içermelidir. Aynı zamanda ayak ülseri gelişti-
ğinde profesyonel bakım, kan glikoz kontrolü 
ve önemi ve diyabet hakkında bilgi gibi ko-
nular da eğitim programlarında aktarılmalıdır 
(ADA, 2003: 78-79; Bonner, 2016: 1-7). 
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Diyabetli bireylerin ayakları hemşire tarafın-
dan monoflamentle duyu kaybı, ayak iskemi-
si, ülser, kallus, enfeksiyon veya inflamas-
yon, deformite, gangren ve Charcot defor-
mitesi açısından değerlendirilmelidir (Dinç-
çağ, 2011: 242-243; NICE Guideline, 2015: 
16-17). Sadece nörolojik muayane diyabetik 
ayak risk faktörlerinin taranmasında ilk kriter 

olmamakla birlikte hemşirelerin nöropati açı-
sından monoflamentle ayağı muayene etme-
sinin önemi vurgulanmaktadır (Aalaa et al., 
2012: 3; ADA, 2003: 78-79; ADA, 2010: 18). 
Diyabetli bireylerde diyabetik ayak ülseri risk 
sınıflaması ve risk kategorisine izlem sıklığı 
Tablo 1’de verilmiştir (International Working 
Group on the Diabetic Foot-IWGDF, 2015). 

Tablo 1. Ayak Ülseri Risk Sınıflaması ve İzlem Sıklığı

Risk 
kategorisi

Risk kriterleri Fiziksel değerlendirme İzlem sıklığı

D
üş

ük
 r

is
k

Grade 0
Nöropati yok
PAH yok
Deformite yok
Ayak ülseri öyküsü 
yok

10 bölgede 10 g Semmes-
Weinstein monoflament 
basıncını hissetme
 128 mHz vibrasyon testi 
negatif
 ABI >0.80
 Ayak deformitesi yok (pençe, 
çekiç parmak ve hallux valgus)
 Ülserasyon ya da amputasyon 
öyküsü yok

Yılda bir kez

Y
ük

se
k 

ri
sk

Grade 1 Nöropati 
PAH yok
Deformite yok
Ayak ülseri öyküsü 
yok

 Bir bölgeden daha fazla 
10 g Semmes-Weinstein 
monoflament basıncını 
hissetmeme

6 ayda bir

Grade 2 Nöropati ve
PAH ve/veya
Deformite 

 Ayak deformiteleri olsun ya 
da olmasın dorsalis pedis ve 
posteior tibial ayak nabızlarının 
palpe edilmemesi ya da ABI 
<0.80.

3 -6 ayda bir 

Grade 3 Ayak ülseri öyküsü Nöropati, ayak ülseri öyküsü ya 
da amputasyon öyküsü

1-3 ayda bir 
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Diyabetik ayak sorunu gelişme riskleri hem-
şire tarafından tanımlandıktan sonra risk ka-
tegorisine göre yapılması gereken uygulama-
lar (IWGDF, 2015)  ve ayak bakımına yönelik 

hasta eğitimi (ADA, 2003: 78-79; IWGDF, 
2015; WHO, 2016: 51-53) Tablo 2’de yer al-
maktadır. 

Tablo 2. Ayak Ülseri Risk Değerlendirme, Risk Yönetimi ve Hasta Eğitimi

Risk 
Değerlendirme

Risk Yönetimi Hasta Eğitimi

Diyabetik ayak 
sorunu gelişme 
risklerini değerlen-
dirme hemşire tara-
fından;
•	Tanı konulduğun-

da ve en az yılda 
bir kez yapılma-
lıdır.

•	Fiziksel değer-
lendirme sonrası 
riskli durumlar 
tanımlanarak, di-
yabetli birey ve 
ailesine eğitim 
verilmelidir. 

Grade 0:
•	  Hemşireler diyabetli bireylere ayağın 

fiziksel değerlendirmesi ve günlük ayak 
bakımını öğretmelidir.

Grade 1: 
•	 Profesyonel ayak bakım uzmanı tarafın-

dan düzenli ayak bakımı.
•	 Travmayı önlemeye yönelik eğitim ve 

ayak bakımı eğitimi.
Grade 2: 
•	 Grade 1‘deki tüm uygulamalar,
•	 Vasküler müdahele açısından ilgili bi-

rimlerle iletişim ve yönlendirme (soğuk, 
pembe, ağrılı ayak ciddi iskemi ve acil 
vasküler müdahale gereksinimi göster-
gesidir).

 Grade 3: 
•	 Grade 1‘deki tüm uygulamalar,
•	 Travmatik yaralar ayak ülserine ilerledi-

ğinde ilgili birimlerle iletişim ve yönlen-
dirme,

•	 Ayak sorunlarının erken rapor edilmesi, 
•	 Düzenli pansuman ve ayağın dinlendiril-

mesi konusunda hasta eğitimi.

Hemşireler eğitim programlarında 
diyabetli bireylere ayağın fiziksel de-
ğerlendirmesi ve günlük ayak bakımı-
nı öğretmeli ve bu konuda cesaretlen-
dirmelidir: 
•	Ayağın renk, şişlik, yara ve ağrı 

açısından gerekiyorsa bir ayna 
yardımıyla günlük kontrolü (gör-
me problemi, fiziksel kısıtlılığı ve 
bilişsel sorunu olan hastalarda aile 
üyelerinin bakıma yardımcı olmala-
rı gerekmektedir),

•	Her gün ayağın yıkanması (önce-
sinde suyun sıcaklık kontrolü), par-
mak araları dahil kurulanması, par-
mak araları hariç krem sürülmesi,

•	Çorapsız ayakkabı giyilmemesi, 
yalınayak dolaşılmaması, 

•	Ayakkabı seçiminin önemi ve ayak-
kabı seçimi konusunda eğitim, 
ayakkabıları giymeden önce kont-
rol etme,

•	Ayaklarda aşındırıcı işlemlerden 
kaçınma,

•	Ayak hijyeni, deri ve tırnak bakımı.

Diyabetli bireylerin ayak bakımına yönelik 
Tablo 2’deki uygulamaları yapmasının yanı 
sıra glisemik kontrol de son derece önemli-
dir. (ADA, 2003; 78-79; Alaa et al., 2012: 3; 

Lim et al.,  2017: 3; McInnes, 2011: 264-165; 
WHO, 2016: 61, 51-53). Kan glikozunun nor-
mal ya da normale yakın sınırlarda tutulması 
nöropati gelişimini önemli ölçüde geciktire-
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bilmektedir. Aynı zamanda kuruluk ve tinea 
pedis gibi minor deri problemleri belirlenerek 
daha fazla ciddi sorunların gelişimi önlene-
bilmektedir. Fiziksel aktivitenin artırılması 
ve basit ayak egzersizlerinin öğretilmesi de 
diyabetik ayak ülseri riskini azaltmak açısın-
dan önemlidir (ADA, 2010: 6; Alkanat, 2015; 
473-474; Menezes et al., 2016: 732-735; 
Namvong, 2014: 140-141). Aynı zamanda 
hemşirelerin rehabilitasyonda da çok önemli 
rolleri bulunmaktadır. Ayağın kaybı hasta için 
hayati derecede önemli olup, hemşireler di-
yabetli bireyi psikososyal olarak destekleme-
li, yardımcı aletlerin kullanımı konularında 
da yardımcı olmalıdır (Alaa et al., 2012: 4). 

Ren ve ark.’nın (2014: 577-579) diyabetik 
ayak açısından yüksek riskli hastalarla yap-
tıkları çalışmada; diyabetli bireylere diyabet 
ve diyabetik ayak eğitimi verilerek periyodik 
aralıklarla takip edilmiş ve 2 yılın sonunda 
diyabetik ayak ülseri oluşumunda istatistiksel 
olarak anlamlı azalma görülmüştür. Aynı za-
manda kontrol ve tedavi grubu karşılaştırıldı-
ğında ayak ülserlerinde daha fazla iyileşme, 
daha az cerrahi işlem geçirme ve amputasyon 
oranlarında önemli ölçüde azalma sağlanmış-
tır. Ayak yaralanma ve ülserleri diyabetle il-
gili ayak bakım bilgisi ile de ilgili olup, ayak 
öz-bakım becerilerinin geliştirilmesi önem-
lidir. Bonner ve ark.’nın (2016: 4-6) yaptığı 
sistematik derleme çalışmasına göre de ayak 
komplikasyonlarının azaltılması, öz-bakım 

davranışlarının ve bilgisinin geliştirilmesine 
yönelik öz-bakım eğitimi yaygın olarak ka-
bul edilmekte olup, ayak komplikasyonları-
nın önlenmesindeki etkisi açıktır. Menezes 
ve ark.’nın (2016: 729-733) diyabet komp-
likasyonlarına eğitimin etkisini belirlemek 
amacıyla yaptıkları bir sistematik derleme ça-
lışmasında iki klinik çalışmanın sonuçlarına 
göre; kardiyovasküler komplikasyonlar, peri-
feral nöropati ve vaskülopatide eğitimin etkili 
olduğu, altı deneysel çalışmada ise ayak ül-
serlerinin azaltılması, periferal nöropati, vas-
külopati ve böbrek fonksiyonlarının sürdürül-
mesinde eğitimin etkili olduğu görülmüştür. 
Yapılan bir sistematik derleme çalışmasında 
bu uygulamaları benimsemeyen diyabetli bi-
reylerde diyabetik ayak ülserleri ve amputas-
yon oranlarının arttığı tespit edilmiştir (Bon-
ner et al., 2016: 4-6). Fujiwara ve ark.’nın 
(2011: 1956-1560) yaptığı bir çalışmanın 
sonuçlarına göre  ise; hemşireler tarafından 
özellikle yüksek riskli gruptaki diyabetli bi-
reylere verilen eğitim, ayak derisi bakımı ve 
kallus giderme gibi uygulamaları içeren ayak 
bakım programları ayak ülserlerini önlemiş 
ve ayağın mevcut durumunu iyileştirmiştir 
(Fujiwara et al., 2011: 1956-1960).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Diyabetin en önemli komplikasyonlarından 
biri olan diyabetik ayak ülserleri mortalite 
ve morbiditesi yüksek olan, diyabetli bire-
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yin sosyal ve ekonomik statüsünü ve yaşam 
kalitesini bozan, bireye, sağlık bakım sistem-
lerine, topluma ve ülke ekonomilerine ciddi 
yük getiren fakat önlenebilir bir komplikas-
yonudur. Diyabetli bireylerin eğitimi, diya-
betik ayak ülserlerinin önlenmesinde önemli 
bir unsurdur. Diyabet tanısı konulduğunda ve 
her kontrolde diyabetli bireyin risk ve ihtiyaç 
durumuna göre periyodik ve sistematik ola-
rak devam etmelidir. Diyabetli bireylere ayak 
bakımı konusunda eğitim verilerek kendi 
kendine düzenli muayene alışkanlığı kazan-
dırılmalı, eğitimli bir profesyonel tarafından 
rutin ayak muayenesi yapılmalıdır. Diyabet 
ve diyabetik ayak konusunda diyabetli bire-
yin eğitimi, uygun ayakkabı seçimi, diyabetli 
birey tarafından ayağın düzenli olarak günlük 
kontrolü, nöropatinin tanımlanarak gerekli 
önlemlerin alınması, bozulmuş kan akışı ve 
deri değişikliklerinin anlaşılması için düzen-
li olarak ayağın muayene edilmesi sıklıkla 
gangren ve ayak amputasyonlarına neden olan 
ayak ülserlerini büyük oranda önleyebilmek-
tedir.  Bu nedenle diyabetli bireylerin tanıyı 
takiben diyabet hemşiresi ile görüşmesinin 
sağlanması ve düzenli olarak ayağın değer-
lendirilmesi önem taşımaktadır. Bununla bir-
likte gerekli malzeme ve ekipman desteğinin 
sağlanması, eğitim ve ayak muayeneleri için 
uygun ortamın oluşturulması, bilgi, beceri ve 
yeniliklerin takibi amacıyla ulusal ve uluslar 
arası bilimsel etkinliklere katılım konusunda 

desteğin sağlanması, diyabet hemşirelerine 
görevleri dışında ek görev verilmemesi gibi 
konularda kurumlarda düzenleme ve iyileş-
tirmelerin yapılması gerektiğinin son derece 
önemli olduğu düşünülmektedir.

Diyabet ekibinin önemli bir üyesi olan diya-
bet hemşirelerine diyabetik ayak ülserlerinin 
önlenmesi, risk durumunun tanılanması, ayak 
ülserlerinin tedavisi ve rehabilitasyonunda 
önemli görevler düşmektedir. Risk faktörleri-
nin tanımlanması ve ayağa nasıl bakılıp, nasıl 
korunacağına ilişkin eğitimler çok fazla ya-
rar sağlayabilmektedir. Ülkemizde de diyabet 
hemşireleri bu konuda önemli bir yere sahip-
tir. Birçok merkezde yapılan bireysel eğitim 
ve grup eğitimlerinde ayak bakımı eğitimi ve-
rilerek ayak muayeneleri diyabet hemşireleri 
tarafından yapılmakta ve risk durumuna göre 
uygun aralıklarla izlem sürdürülmektedir.

Diyabetik ayak ülserlerinin önlenmesi son 
derece önemli olup,  holistik yaklaşımla ve 
multidisipliner bir ekip tarafından değerlen-
dirilerek riskli durumlar erken tanımlanmalı, 
uygun bakım, izlem ve tedavi planlanmalı-
dır. Sağlık bakım profesyonelleri ayak bakım 
uygulamalarını yapmaları yönünde güçlü bir 
şekilde desteklenmelidir. Ekip çalışmasının 
yanı sıra klinik rehberlerin kullanımı, kanıta 
dayalı uygulama rehberlerinin geliştirilmesi 
ile bilgi ve becerilerin de artırılması gerek-
mektedir. Aynı zamanda riskli bireylerin er-
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ken tanılanması, önlem çabalarının artırılma-
sı, ulusal ve uluslararası stratejilerin gelişti-
rilmesi ve diyabetik ayak ülserleri konusunda 
medya gibi kitle iletişim araçları kullanılarak 
ulusal düzeyde farkındalığın artırılması da 
önem arz etmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Diabetes, which is one of the biggest health problems of the 21st 
century and has an increasing prevalence all over the world, has a huge burden upon people, 
community, health care systems and country economies. Along with increased diabetes preva-
lence, diabetic complications are also increasing, and diabetic foot ulcers are one of the most 
important complications of diabetes. Diabetic foot ulcer is a complication that has high mortal-
ity and morbidity, disrupts social and economic status and life quality of the diabetic individual, 
but can be prevented by determination of risk situation, training of the diabetic individuals 
and their families and providing regular monitoring and care. Diabetic foot ulcers are frequent 
and diabetic foot ulcers are the most common causes of hospitalization in diabetic individu-
als. In addition, these ulcers can lead to infection, gangrene, amputation and even death if the 
necessary care is not provided. At the same time, lower limb amputations are associated with 
long-term hospitalization and rehabilitation, as well as home care and social support. Aim: 
This review has been done to emphasize the role and importance of the nurse in preventing 
diabetic foot. Method: In this study, literature searches were conducted by using CINAHL 
Complete, PubMed and Google Scholar databases. Results: Diabetic foot ulcers are caused by 
microvascular complications arising from long-term hyperglycemia. Three important factors 
which cause gangrene and amputation are peripheral neuropathy, peripheral vascular disease 
and infections. The most important risk factor for diabetic foot ulcers is neuropathy. At the same 
time previous ulcers, previous foot surgery, inadequate vision, limitation of joint mobility, in-
adequate foot protection and inappropriate shoes also increase the risk of foot ulcers. Regular 
monitoring of the foot, identification of the risky foot, control of the glycemia, training of the 
diabetic individual and health care workers, protection of foot, and foot problems should be 
treated urgently to prevent diabetic foot. Nurses have important roles in the prevention of dia-
betic foot, in the training, care and rehabilitation of the diabetic individual. Due to the increased 
prevalence and complications of diabetes, there is a need for nurses specialized in this area. 
Nurses play a very effective role in the training of diabetic individuals and foot care training 
was found to be effective in prevention of diabetic foot ulcers in the studies conducted. Nurses 
have roles in diabetic foot care and diabetes management such as training, foot examination, 
risk determination of foot ulcer, regular monitoring of diabetic individuals and their families 
at appropriate intervals. Since foot loss is vital for the patient, the nurses should support the 
diabetic individual psychosocially as well. Assessment of the risk of developing diabetic foot 
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problems by the nurse should be when diabetes is diagnosed and should be done at least once 
a year, and risk situations should be defined, diabetic individuals and their families should be 
educated, and care and monitoring should be provided according to the risk situation. On foot 
examination, the feet of diabetic individuals should be evaluated in terms of sensory loss, foot 
ischemia, ulcer, callus, infection or inflammation, deformity, gangrene and Charcot’s deformity. 
Nurse’s examination of the foot with monofilament in terms of neuropathy is important in pre-
venting foot problems. Risk situation should be determined and regular monitoring should be 
provided. For low-risk diabetic individuals, appropriate shoe selection and foot care training 
are sufficient and annual evaluation is recommended. Evaluation is recommended in every 2-4 
weeks for high-risk individuals and in 6-8 weeks for medium-risk individuals. At the same time, 
nurses should train diabetic individuals on the physical assessment of the foot and daily foot 
care. The patients should be encouraged by a simple set of rules which helps prevent the occur-
rence or recurrence of foot ulcers, such as controlling before wearing the shoes, keeping feet 
clean, and care of skin and nail. Conclusion: Diabetic foot ulcers are preventable complications 
of diabetes and it is important to prevent diabetic foot ulcers by monitoring and maintaining the 
diabetic individuals according to their train and risk. Diabetes should be monitored periodically 
and systematically according to the risk situation and the need of the diabetic individual when 
the diabetic is diagnosed and each control is continued. Individuals with diabetes should be 
given regular self-examination habits and routinely examined by a trained professional. Diabe-
tes nurses, important members of the diabetes team, have important roles in the prevention of 
diabetic foot ulcers, the identification of risk conditions, and the treatment and rehabilitation of 
foot ulcers. Even simple training on the identification of risk factors and how to care and protect 
the foot can be very beneficial. A multidisciplinary team with a holistic approach should evalu-
ate the foot of diabetic individuals, identify risky conditions early and provide appropriate care, 
regular monitoring and treatment planning.
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Öz:  Günümüzde karar verme kavramı, sağlık bakım sistemleri 
içinde hemşirelik uygulamalarının önemli bir parçası olarak 
görülmektedir. Hemşirelerin klinik ortamda hasta bakımı,  
mesleki ve kurumsal durumlar konusunda doğru ve etkili 
kararlar vermesine gereksinim bulunmaktadır. Klinik karar 
verme, hemşirelik bakımı, hastanın bilgileri, hastalığa ilişkin 
bilgiler ve mesleki deneyim arasındaki etkileşimden oluşan 
önemli bir süreçtir. Hemşirelerin klinik karar verme sürecini 
geliştirmesi, etkin ve doğru kararlar verebilmesinin temelinde, 
karar verme şekillerinin nasıl ve neye göre değiştiğini 
bilmeleri yer almaktadır. Ayrıca kanıta dayalı karar verme 
sürecinde hemşireler literatürde yer alan çalışmalara yönelik 
kanıt düzeyleri sınıflamalarını bilmeli ve bu çalışmaları 
uygulanabilirlik açısından değerlendirebilmelidir. Hemşirenin 
bilgisi, deneyimi, bireysel özellikleri, görevin karmaşıklığı ve 
ortamın özellikleri klinik karar verme sürecini etkilemektedir. 
Bu derlemede klinik karar verme, karar vermeyi etkileyen 
etmenler ve klinik karar vermeyi destekleyen yaklaşımların 
güncel literatür doğrultusunda tartışılması amaçlanmıştır. 
Derlemenin sağlık profesyonellerinde “hataların azaltılması, 
hasta güvenliği ve kalitenin sağlanmasına yönelik karar verme 
sürecini gerçekleştirmeye ilişkin” farkındalığın artması ve 
daha iyi bakım verilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Klinik Karar Verme, Kanıta Dayalı 
Yaklaşım, Hemşirelik 

Abstract: Nowadays the concept of decision making is seen 
as an important part of nursing practices within health care 
systems. In clinical settings, nurses need to make accurate, ef-
fective clinical decisions related to patient care, institutional 
events and many professional situations. Clinical decision 
making is a unique process involving current knowledge of 
pathological conditions, patient information, interaction be-
tween nursing care and experience. On the basis of develop-
ing clinical decision-making processes for nurses and to make 
effective and correct decisions is to know decision-making 
patterns and  how these patterns change. In addition, nurses 
should be able to classify the level of evidence for studies in 
the literature and evaluate applicability. The nurse’s knowl-
edge, experience, individual characteristics, complexity of 
task and characteristics of environment influence clinical de-
cision-making processes. The aim of this review, in the light 
of current literature, is to discuss clinical decision making, 
factors affecting decision making, and approaches that sup-
port clinical decision making. It is thought that this review 
will contribute to the increase of awareness and better care in 
health professions related to reducing the number of errors, 
and ensuring the safety of patient and quality care.

Key Words: Turkey, Domestic Violence Against Women, 
Policy, SWOT Analysis 
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GİRİŞ

Önceden belirlenmiş amaçlara ulaşma süre-
cinde karşılaşılan sorunlara çözüm yolları ara-
ma davranışı bireyi karar vermeye zorlamak-
tadır (Emhan, 2007: 2013). Kararların önem 
seviyeleri, hayatımızda yaratması muhtemel 
değişikliklerle orantılıdır. Kararların karma-
şıklığı ve önem seviyesi arttıkça karar verici 
üzerindeki baskı ve karar vericinin önemi de 
artmaktadır (Tekin ve Ehtiyar, 2010: 3395). 
Alternatifler arasından belirli kriterler göz 
önüne alınarak seçim yapmayı gerektiren, bi-
lişsel bir süreç olarak tanımlanan karar verme 
kavramı sağlık, bilgisayar, yönetim, ekonomi, 
sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi ve istatisti-
ği kapsayan birçok disiplinde tartışılan bir ko-
nudur (Wang and Ruhe, 2007: 73). 

Karar verme kavramı, sağlık bakım sistemle-
ri içinde hemşirelik uygulamalarının önemli 
bir parçası olarak görülmektedir (Lauri and 
Salantera, 2002: 93). Hemşireler koruma, te-
davi etme, rehabilite etme ve sağlığın geliş-
tirilmesi durumlarında sağlık bakım gereksi-
nimi olan bireylere yönelik bakımı planlayıp, 
yürütmektedir. Bunu sağlığın geliştirilmesi, 
hastalıkların ve komplikasyonların önlenme-
si, hastalık durumlarında bakımın sağlanması 
aracılığıyla yapmaktadır (Jones, 2007: 69). 
Klinik ortamlarda hemşirelerin hasta bakımı, 
kurumsal olaylar ve birçok mesleki durumlar 
karşısında doğru, etkili klinik kararlar ver-

mesine gereksinim bulunmaktadır (Azak ve 
Taşçı, 2009: 176). Tahminler değişebilmekle 
birlikte acil bakım hemşirelerinin her 10 da-
kikada bir, yoğun bakım hemşirelerinin ise 
her 30 saniyede bir karar verdiği görülmek-
tedir (Lauri and Salantera 2002: 93). Klinik 
karar verme, hemşirelik ile ilgili konularda 
bilgi sahibi olmayı,  güvenilir bilgi kaynak-
larına erişimi, uygun hasta bakım ağlarını ve 
destekleyici bir ortamda çalışmayı gerektiren 
karmaşık bir faaliyet olarak ifade edilmekte-
dir (O’Neill et al., 2005: 69). 

Sağlık sorunlarına ilişkin gittikçe farklılaşan 
ve karmaşık hale gelen klinik uygulama ve ka-
rar verme süreçlerinde hemşirelik etik ilke ve 
sorumluluklarının başında hastalara yardım 
ederken zarar vermeme-yararlılık etik ilkesi 
gelmekte ve hemşirelerin görevlerini yerine 
getirirken bu etik ilkeye uyması beklenmek-
tedir (THD, 2009). Bu doğrultuda hemşireler 
karar vermenin hastalar için önemli sonuçlar 
getireceğini bilmekte ve  karar verme sürecin-
de çeşitli düzeylerde endişe yaşayabilmekte-
dir (Thompson et al., 2004: 68). Hemşirelik 
alanı da dahil olmak üzere çeşitli sağlık alan-
larında eğitim programları yürüten Tıp Ensti-
tüsü (2002) sağlık hizmetleriyle ilgili tıbbi ha-
talar, hasta güvenliği ve sağlık hizmetlerinde 
kalite sorununu ele alan raporunda, Amerika 
Birleşik Devletleri’nde her yıl 98.000 kişinin 
tıbbi hatalar nedeniyle yaşamını kaybettiği 
belirtilmektedir. Günümüzde, tıp uygulama-
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sında büyük bir çeşitlilik görülmekte ve çoğu 
zaman, bilimsel kanıta dayalı tıbbi standartla-
ra uyulmaması sorunu ile karşılaşılabilmek-
tedir. Ayrıca bu raporda bireysel ihtiyaç ve 
tercih çeşitliliği nedeniyle güçlü politika di-
rektiflerinin uygulanma zorluğundan da bah-
sedilmektedir (Kohn et al., 2000:1-6).

Günümüzde bakım maliyetinde ve bilgi ta-
leplerinde artma, sağlık personeline güvenin 
azalması ve hastalarda hatalı uygulamalarla 
karşılaşma kaygısının olması gibi konular ne-
deniyle sağlık bakım uygulamalarına ilişkin 
alınan kararların kanıta dayandırılması gerek-
mektedir (Kocaman, 2003: 61). Bu aşamada 
rasyonel kararların alınmasına ihtiyaç bulun-
maktadır (Emhan, 2007: 213). Klinik ortam-
da daha etkin kararların alınmasıyla hemşire-
lerin, yaşanan olumsuz olayların %65’inden 
fazlasını önleyebileceği tahmin edilmekte-
dir (Muntean, 2011: 1). Karar verme süreci 
dikkate değer ve bireyselleştirilmiş kararlar 
almayı, sürekli eleştirel düşünmeyi gerektir-
mekte ve bu süreçte  en uygun alternatifin 
seçiminde dikkat edilmesi gereken çeşitli du-
rumların göz önünde bulundurulması gerek-
mektedir (Goethals et al., 2013: 604). 

Amaç: Bu derlemede klinik karar verme, ka-
rar vermeyi etkileyen etmenler ve klinik ka-
rar vermeyi destekleyen yaklaşımların güncel 
literatür doğrultusunda tartışılması amaçlan-
mıştır. Derlemenin sağlık profesyonellerinde  

“hataların azaltılması, hasta güvenliği ve ka-
litenin sağlanmasına yönelik karar verme sü-
recini gerçekleştirmeye ilişkin” farkındalığın 
artması ve daha iyi bakım verilmesine katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

Kapsam: Bu derlemede hemşirelik alanında 
klinik karar verme sürecinde etkili olan kli-
nik karar verme modelleri, karar verme stra-
teji ve kriterleri, kanıta dayalı karar verme ve 
uygulama, hemşirelik uygulamalarında karar 
vermeyi etkileyen etmenler ele alınarak ince-
lenmiştir. 

A. Klinik Karar Verme Modelleri ve Kav-
ramsal Çerçeve 

Klinik karar verme yaklaşımları ve bunlara 
temellenen modellerin hemşirelik hizmetle-
rinin kalitesinde önemli etkileri olduğu be-
lirtilmektedir (Sucu vd., 2012: 56).  Bu doğ-
rultuda bu bölümde karar verme sürecinde en 
sık rastlanan ve kullanılan klinik karar verme 
modellerine yer verilmiştir (Muntean, 2011: 
2).

İnsancıl-Sezgisel Yaklaşım: Bu modelin 
odak noktası sezgidir ve hemşirelik deneyi-
mi ile kazanılan bilgi arasındaki ilişki, klinik 
karar verme sürecini zenginleştirmektedir. 
Model karar vermede kişisel, duygusal ve 
bağlamsal unsurlar üzerinde durmaktadır. 
Modele göre yeni başlayan bir hemşire kural 
temelli daha sistematik ve analitik metotları 
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kullanırken bağlamsal unsurları ihmal ede-
bilmektedir. Aksine deneyimli bir hemşire-
nin karar verme sürecinde daha akıcı sezgisel 
kararlar verebileceği düşünülmektedir (Ban-
ning, 2008: 189; Bjørk and Hamilton, 2011: 
1).

Bilgi İşleme Modeli: Bu model tıbbi karar 
vermenin temelini oluşturmaktadır. Karar-
ların verilmesinde odak nokta sistematik ve 
analitik süreçlerdir. Analitik karar verme mo-
delleri, düşünce süreçlerinin mantıksal akıl 
yürütme yeteneğini izlediğini varsaymak-
tadır. Bir dizi hipotez, hipotezleri açıklayan 
prosedürler ve değerlendirme aşamalarını 
içermektedir. Sezgisel yaklaşımın aksine bil-
gi işleme modelinde karar verme ortamları ve 
kişilere göre bağlamsal unsurlar değişmez. 
Bu model, tümdengelimli yaklaşımı kulla-
narak ve potansiyel sonuçları sayısal olarak 
değerlendirerek kullanılmaktadır  (Banning, 
2008: 188).

Bilişsel Süreklilik Teorisi: Bilişsel süreklilik 
teorisi, bilgi işleme (sistematik-analitik) ve 
sezgisel yaklaşımların her ikisinin de optimal 
kararlara ulaşmayı hedeflediğini varsayarak 
aralarındaki kesin farkları uzlaştırmak ama-
cıyla ortaya çıkan bir yaklaşımdır. Modelde 
bir karar, görevin ne kadar iyi yapılandırılmış 
ya da yapılandırılmamış olduğunu belirtmek-
tedir. İyi yapılandırılmış bir görev sistematik 
yaklaşım için iyi bir kararken, kötü yapılan-

dırılmış görevler için en iyi karar sezgisel 
yaklaşım olarak belirtilmektedir (Cader et al., 
2005: 398).

Doğru karar vermek bireylere bakım veren 
sağlık profesyonellerinde hizmet sunumunu 
değiştirme, geliştirme yönünde farklılıklar 
yaratması açısından önem taşımaktadır.  Li-
teratürde en sık rastlanan karar verme mo-
delleri içerisinde hemşireler çoğunlukla in-
sancıl-sezgisel yaklaşım modeline göre karar 
vermektedir (Thompson et al., 2013). Hem-
şirelerin karar vermede kullandığı yaklaşı-
mın farkında olması ve geliştirme yönünde 
farklılıklar yaratması karar verme sürecinin 
etkinliğini artıracaktır. Etkili ve doğru karar 
vermenin de bakım kalitesinin artması ve has-
ta memnuniyetin gelişmesine fayda sağlaya-
bileceği düşünülmektedir. 

B. Karar Verme Strateji ve Kriterleri

Hemşirelerin karar verme mekanizmasını ge-
liştirmelerinin temelinde, karar verme şekil-
lerinin nasıl ve neye göre değiştiğini bilme-
leri yer almaktadır (Thompson et al., 2013: 
1721). Scott ve Bruce (1995) karar vermede 
mantıksal ve yapısal yaklaşımın etkin olduğu 
rasyonel stil; sezgilerin, duyguların ve diğer 
soyut faktörlerin etkin olduğu sezgisel stil; 
diğer kişilerin yönlendirme ve desteğinin et-
kin olduğu bağımlı stil; karar verme davra-
nışından kaçınmanın ve karar vermeyi erte-
lemenin baskın olduğu kaçınma stili ve fazla 
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düşünmeksizin, ani karar verme davranışının 
baskın olduğu kendiliğinden‐anlık stil olarak 
beş farklı karar verme stili tanımlamışlardır 
(Scott and Bruce, 1995: 819). Literatür göz-
den geçirildiğinde karar verme süreciyle ilgili 
daha çok kişisel ve çevresel bazı faktörlerin 
önemi üzerinde durulduğu görülmektedir. 
Özellikle sezgi, analiz, deneme yanılma-bu-
luşsal, deneyim, bilgi, klinik akıl yürütme ve 
eleştirel düşünme faktörlerinin karar verme 

süreci üzerinde etkili olabileceği belirtilmek-
tedir (Johansen and O’Brien, 2016: 43-45). 
Wang ve Ruhe (2007)  göre karar verme sü-
recinde kullanılan karar verme strateji ve kri-
terleri Tablo 1’de yer almaktadır (Wang and 
Ruhe 2007:76). Hemşirelerde karar verme sü-
recine ilişkin yapılan çalışmalarda ise sıklıkla 
tümden gelim, sezgisel yaklaşım ve önyargı-
ların kullanıldığı görülmektedir (Thompson 
et al., 2013: 1721; Goethals et al., 2013: 604).

Tablo 1. Karar Verme Strateji ve Kriterleri 

Kategori Strateji Kriter 

Sezgisel 

Keyfi (isteğe bağlı) En kolay ve en tanıdık seçimlere bağlı alınan kararlar

Tercih (öncelikli) Eğilim, hobi, beklentiye bağlı alınan kararlar

Sağduyu Kanı ve tahminlere bağlı alınan kararlar

Deneysel

Deneme yanılma Ayrıntılı denemeye dayanarak alınan kararlar

Deney yapma Deney sonuçlarına göre alınan kararlar 

Deneyim, tecrübe Mevcut bilgilere dayanarak alınan kararlar 

Danışma Profesyonel danışmanlık alarak alınan kararlar 

Değerlendirme Kabaca yapılan değerlendirmeye göre alınan kararlar

Deneme yanılma-buluşsal

İlke/prensipler Bilimsel teorilere göre alınan kararlar 

Etik Felsefi yargı ve inançlara bağlı alınan kararlar

Sembolik/temsili Ortak kurallara göre alınan kararlar

Geçerli/mevcut Elde bulunan sınırlı bilgilere bağlı alınan  kararlar

Dayanaklar Farzetme, önyargı veya gerekçelere bağlı alınan kararlar

Rasyonel (Akılcı)
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Statik     
Statik

Minimum maliyet Enerji, zaman ve parayı en aza indirmeye bağlı kararlar

Maksimum kazanç Kullanılabilirliği, işlevselliği, güvenilirliği, kaliteyi, kazancı 
artırmaya bağlı alınan kararlar

Maksimum yarar Fayda maliyet oranına bağlı alınan kararlar

Dina-
mik  
Dina-
mik

İnteraktif olaylar Otomotik olarak alınan kararlar 

Oyunlar Çatışmaya bağlı alınan kararlar 

Karar serileri Bir karar kılavuzunda serileri seçmeye bağlı alınan kararlar  

*Wang and  Ruhe 2007:76

C. Kanıta Dayalı Karar Verme ve Uygulama

Kanıta dayalı uygulama klinik kararları des-
teklemek için, elde edilen en iyi kanıtların 
kullanılma sürecidir. Belli bir konuda araş-
tırma sonuçlarının seçilmesi, sonuçların sen-
tezlenmesi ve bu sonuçların klinik uygulama 
kararları için hazırlanması olarak açıklan-
maktadır (Yılmaz, 2005:42). Kanıta dayalı 
uygulama, araştırma bulguları üzerine te-
mellenmekle birlikte, araştırma sonuçlarının 
kullanımı ile aynı şeyi ifade etmemektedir 
(Thompson et al., 2004: 68). Araştırma kul-
lanımı, araştırmanın bir kısmının çalışmada-
kine benzer bir biçimde klinikte kullanılma-
sıdır (Yılmaz, 2005:42). Kanıta dayalı karar 
vermede ise araştırma sonuçlarının doğrudan, 
eleştirmeden, iç ve dış geçerliliği yapılmadan 
uygulanmasının doğru olmadığı belirtilmek-
tedir (Thompson et al., 2004).  Kanıta dayalı 
uygulama, kanıtı değerlendirmek için teori, 
klinik karar verme, muhakeme, bilimsel bil-

gi ve araştırmanın birleşiminden oluşmakta-
dır (Yılmaz 2005:43).  Bu doğrultuda kanıta 
dayalı karar verme kişinin klinik uzmanlığı, 
hasta tercihleri   ve mevcut araştırma kanıtla-
rından elde edil e n bilgilerin birleşiminden 
oluşmaktadır (Th o mpson et al., 2004: 68; 
Yurtsever ve Altıok, 2006). 

Kanıta dayalı uy g ulamaya yönelik yapılan 
literatür taraması sonucunda elde edilen ma-
kaleler her zaman aynı derecede veya yüksek 
düzeyde kaliteli  klinik kanıt içermeyebilir. 
Bu nedenle, klin i k karar verme aşamasında, 
kullanılan kaynakların ve içerdikleri bilginin 
“kalite düzeyi” göz önünde bulundurulmalıdır. 
Kanıtlar önem sırasına, geçerlilik ve güveni-
lirlik düzeyleri n e göre sınıflandırılmaktadır 
(Babaoğlu vd., 2 0 09: 1298). En iyi araştır-
ma kanıtları; randomize kontrollü çalışmalar 
(RKÇ), sistematik derleme, meta-analizler ve 
rehberlerdir (Yılmaz ve Çöl, 2014: 540). Tablo 
2’de tıp alanında sık kullanılan kanıt düzeyleri 
sınıflaması, Tablo 3’te ise Joanna Briggs Ens-
titüsü kanıt düzeyi sınıflaması yer almaktadır.
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Tablo 2. Tıpta Kanıt Düzeyleri Sınıflaması

Düzey Kanıt tipi

I İyi tasarlanmış RKÇ’lardan yapılmış en az bir sistematik incelemelerden elde edilen 
güçlü kanıtlar

II İyi tasarlanmış ve uygun büyüklükte en az bir RKÇ’dan elde edilen güçlü kanıtlar

III İyi tasarlanmış randomize olmayan, tek gruplu pre-post değerlendirmeli, kohort, 
zaman serileri ve vaka kontrol çalışmalarından elde edilen kanıtlar

IV İyi tasarlanmış birden fazla araştırma merkezi/grubu tarafından yapılmış deneysel 
olmayan tasarımlardan elde edilen kanıtlar

V Saygın otoritelerin görüşlerine, klinik kanıtlara, uzman komitelerin tanımlayıcı çalış-
malarına dayalı kanıtlar    

*Muir Gray, 1997

Son yıllarda metaanalizler, kanıta dayalı uy-
gulamalarda birden fazla ve birbirinden ba-
ğımsız çalışmaların senteziyle elde edilerek 
sıklıkla kullanılmaktadır. Metaanalizler, bi-
reysel araştırma bulgularını sistematik, or-
ganize, planlı bir şekilde entegre eden kan-
titatif yaklaşımlar olarak ifade edilmektedir 
(Brownson et al., 1999: 88). Ayrıca günü-
müzde kanıta dayalı uygulamalar için hemşi-
relerin karar vermelerine destek olan ayrıntılı 
literatür sentezi, meta-analiz ve ortak görüş-
ler sonucunda ulusal/uluslararası kuruluşlar 
tarafından hazırlanan rehber/kılavuzların 
kullanımı da hızla artmaktadır. (Thompson 
et al., 2013: 1723). Literatürde özellikle sık 
karşılaşılan kronik hastalıkların tedavisi ve 
semptom yönetimiyle ilgili çok sayıda reh-
ber/kılavuz yer almaktadır. Kılavuzlar klinik 
problemlerle baş etmeyi kolaylaştırmakta, 

bakımın kalitesini artırmakta, sağlık hizmet-
lerinin verimliliği ve güvenirliğini artırmakta 
ve politikalara yön verebilmektedir (Goethals 
et al., 2013:604; Kocaman, 2003:66; Graham 
and  Harrison, 2005: 68). 

Joanna Briggs Enstitüsü Kanıtları Değer-
lendirme Kriterleri

Joanna Briggs Estitüsü Güney Avusturalya’da 
Adelaide Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi’ne bağlı bilim, araştırma ve geliş-
tirmeye katkı sağlayan bir bölümdür. Enstitü, 
dünya çapında 70 kurum ile işbirliği içeri-
sindedir. Enstitü işbirliği yaptığı kuruluşlarla 
küresel sağlık sonuçlarının iyileştirilmesi-
ne yardımcı olmak, uygun anlamlı ve etkili 
sağlık uygulamaları belirleme yoluyla bilgiyi 
sentez, transfer etme ve kanıt kullanımını teş-
vik etme/desteklemede önemli görevleri yeri-
ne getirmektedir. Joanna Briggs Enstitüsü kli-
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nisyenler, yöneticiler, eğitimciler, akademis-
yenler, hemşireler, yardımcı sağlık ekibine 
tıp, bilgi bilimi ve sağlık bilimleri alanlarında 

araştırma ve eğitim hizmeti sunmaktadır.11 
Aşağıda Tablo 3’te Joanna Briggs Enstitüsü 
kanıt düzeyi sınıflaması yer almaktadır. 

1 http:// joannabriggs .org /research /crit ical-
appraisal-tools.html

Tablo 3. Joanna Briggs Enstitüsü Kanıt Düzeyi Sınıflaması 1

Düzey Kanıt tipi

I RKÇ’larla yapılmış sistematik incelemelerden elde edilen kanıtlar

II En az bir, iyi tasarlanmış, RKÇ’dan elde edilen kanıt

III.1 Randomize olmayan iyi tasarlanmış kontrollü çalışmalardan elde edilen kanıt

III.2 Birden fazla merkez/grup tarafından yapılmış, iyi tasarlanmış kohort ya da vaka-kontrol 
çalışmalarından elde edilen kanıt

III.3 Girişimli ya da girişimsiz çoklu zaman serilerinden elde edilen kanıt. Kontrolsüz deneysel 
çalışmaların etkileyici sonuçları.

IV Klinik deneyimlere dayalı, saygın otoritelerin görüşleri, tanımlayıcı çalışmalar ya da 
uzman komite raporları.                                           

Düzey Kanıt tipi

I RKÇ’larla yapılmış sistematik incelemelerden elde edilen kanıtlar

II En az bir, iyi tasarlanmış, RKÇ’dan elde edilen kanıt

III.1 Randomize olmayan iyi tasarlanmış kontrollü çalışmalardan elde edilen kanıt

III.2 Birden fazla merkez/grup tarafından yapılmış, iyi tasarlanmış kohort ya da vaka-kontrol 
çalışmalarından elde edilen kanıt

III.3 Girişimli ya da girişimsiz çoklu zaman serilerinden elde edilen kanıt. Kontrolsüz deneysel 
çalışmaların etkileyici sonuçları.

IV Klinik deneyimlere dayalı, saygın otoritelerin görüşleri, tanımlayıcı çalışmalar ya da 
uzman komite raporları.                                           

Düzey Kanıt tipi

I RKÇ’larla yapılmış sistematik incelemelerden elde edilen kanıtlar

II En az bir, iyi tasarlanmış, RKÇ’dan elde edilen kanıt

III.1 Randomize olmayan iyi tasarlanmış kontrollü çalışmalardan elde edilen kanıt
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III.2 Birden fazla merkez/grup tarafından yapılmış, iyi tasarlanmış kohort ya da vaka-kontrol 
çalışmalarından elde edilen kanıt

III.3 Girişimli ya da girişimsiz çoklu zaman serilerinden elde edilen kanıt. Kontrolsüz deneysel 
çalışmaların etkileyici sonuçları.

IV Klinik deneyimlere dayalı, saygın otoritelerin görüşleri, tanımlayıcı çalışmalar ya da 
uzman komite raporları.                                           

Ayrıca araştırmacı ve literatürde yer alan 
araştırma sonuçlarını kullanmak isteyen 
sağlık personelinin çalışmaların güvenirli-
ğini değerlendirebilmeleri amacıyla Joanna 
Briggs Enstitüsü Araştırmaları Değerlendir-
me Kriterleri Tablo 4’te verilmiştir. Araştır-
malarda çalışmaların uygun tasarlanması ve 
uygulanması ile yüksek düzeyde kanıt düze-
yine ulaşılması ve yöntemin etkinliğinin orta-
ya çıkarılması hedeflenmektedir.  Tablo 4’te 
literatürde sıklıkla karşılaşılan nitel araştır-
malar, randomize kontrollü çalışmalar ve ça-

lışmalardan elde edilen sistematik derlemele-
rin değerlendirilmesine yönelik maddeler yer 
almaktadır. Bu bölümün özellikle sağlık ça-
lışanlarına literatürde ulaştıkları çalışmaların 
kalitesini değerlendirme ve bu çalışmaların 
klinikte kullanma durumlarıyla ilgili farkın-
dalıklarını artırma yönünde katkı sağlaması 
hedeflenmektedir. Araştırmacılara araştırma 
tasarlama yöntemleri,  sağlık çalışanlarına 
çalışmaları klinik ortamlarda uygulama ön-
cesi kalite yönünden değerlendirmede fayda 
sağlayabileceği düşünülmektedir. 

 Tablo 4. Joanna Briggs Enstitüsü Araştırmaları Değerlendirme Kriterleri 1

JBI Nitel Değerlendirme                                    (Evet/Hayır/Açık Değil/Uygun Değil)
Felsefi yaklaşımla araştırma metadolojisi arasında uyumluluğun bulunması 
Araştırma metadolojisi ile araştırma soruları/araştırmanın arasında uyumun bulunması 
Araştırma metadolojisi ile kullanılan veri toplama yöntemleri arasında uyumun bulunması 
Araştırma metadolojisi ile veri analizleri arasında uygun bulunması 
Araştırma metadolojisi ve sonuçların yorumlanmasının uygunluğu 
Araştırıcının kültürel ve teorik durumunun belirtilmesi 
Araştırmacının araştırıcı üzerindeki etkisi veya tam tersi durumunun bulunması
Katılımcılar ve etkileri tam olarak gösterilmesi
Araştırmanın  son etik kriterlere uygunluğunun bulunması
Sonuçların araştırma analizlerine ve verilere uygunluğunun bulunması
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JBI  Randomize Kontrollü Çalışmalardan Elde Edilen  Metaanaliz Değerlendirme                        
                                                                              (Evet/Hayır/Açık Değil/Uygun Değil)
Tedavi grupları rastgele mi belirlendi?
Gruplar için randomizasyon  uygun biçimde yapıldı  mı?
Tedavi grupları başlangıçta benzer miydi?
Katılımcılara tedaviyle ilgili körleme yapıldı mı? 
Girişimi uygulayanlara körleme yapıldı mı?
Sonuçların değerlendiren kişi için  körleme yapıldı mı?
Tedavi gruplarına planlanan girişim dışında farklı bir müdahale yapıldı  mı? 
İzlem tamamlandı mı, izlemler açısından gruplar arasındaki farklar yeterince tanımlandı ve analiz edildi 
mi?
Katılımcıların analizleri randomizasyona dahil edildikleri gruplarda mı yapıldı? Tedavi grupları için 
sonuçlar aynı şekilde ölçüldü mü?
Sonuçlar güvenilir bir şekilde ölçüldü mü?Uygun istatistiksel analiz kullanıldı mı?
Çalışma dizaynı konu için uygun muydu ve standart tasarmdan sapmalar oldu mu?

JBI Sistematik Derlemeleri Değerlendirme Kriterleri 
(Evet/Hayır/Açık Değil/Uygun Değil)
Derleme sorusu açık ve net bir şekilde belirtilmiş mi?
Araştırma stratejisine uygun mu?
Kullanılan çalışma kaynakları yeterli mi?
Dahil edilme kriterleri derleme sorularına uygun mu?
Değerlendirilen çalışmalar kriterlere uygun mu?
Verilerin değerlendirilme sürecinde metottaki hatalar minimalize edilmiş mi?
Derleme iki veya daha fazla araştırıcı tarafından değerlendirilmiş mi?
Birleştirilen/karşılaştırılan çalışmalardaki metot birbirleriyle uyumlu mu?
 Öneriler elde edilen verilerle uygunluk gösteriyor mu?
 Yapılacak araştırmalar için spesifik öneriler uygun mu?

Randomize Kontrollü Çalışmalar 

Randomizasyon süreciyle değeri artan, ka-
nıt değeri yüksek çalışmalardır (Günüşen ve  
Üstün 2009: 46). Randomize kontrollü çalış-
maları değerlendirmeyle ilgili ilk düzenleme 
standardizasyonun sağlanması, karmaşanın 
düzeltilmesi ve çalışmalarda kalitenin art-
ması amacıyla 1982’de tıbbi dergi editörleri-
nin, bir kontrol listesi hazırlayarak yazıların 

belirli standartlarda olması gerektiği fikri ile 
başlamıştır. Editörlerden oluşan iki ayrı ekip 
tarafından 1996’da belirli standartlar belir-
lenmiş ve 2001 yılında CONSORT raporu 
yayınlanmıştır. CONSORT ayrı randomize 
edilmiş 2 grup paralel çalışmalara odaklan-
maktadır. Bu rapor 2010 yılında Kanada’da 
31 üye tarafından yeni metodolojik kanıt 
ve birikmiş tecrübeye dayalı olarak güncel-
lenerek,  CONSORT 2010 tanımlanmıştır. 
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CONSORT 2010 Kılavuzu 25 maddelik ça-
lışmanın aşamaları boyunca ilerleme akış di-
yagramı ve kontrol listesinden oluşmaktadır 
(Schulz ve ark., 2010: 332-340). Tablo 5’te 
randomize kontrollü çalışmaların değerlendi-
rilmesinde kullanılacak CONSORT 2010 kı-
lavuzu yer almaktadır. Yüksek düzeyde kanıt 
düzeyine ulaşılması ve yöntemin etkinliğinin 

ortaya çıkarılması açısından önemli rando-
mize kontrollü çalışmalar önemli görülmek-
tedir. Randomize kontrollü bir çalışmanın ta-
sarlanması ve literatürde yer alan bu makale-
lerin değerlendirilmesinde CONSORT 2010 
kılavuzunda yer alan başlıklar ve içeriklerden 
faydalanılabilir. 

Tablo 5: Randomize Kontrollü Çalışmaları Değerlendirme- CONSORT 2010

Başlık, özet 
giriş ve amaç

1a
1b

Başlıkta randomize bir çalışma olduğu
Çalışma dizaynı, yöntemler, bulgular ve sonuçların özeti

2a
2b

Backgraund ve çalışmanın gerekçesi
Özgül amaçlar veya hipotezler

Yöntem

3a
3b

Çalışma dizaynı
Çalışma sırasında yöntemdeki önemli değişiklikler ve sebepleri

4a
4b

Katılımcılar için uygunluk kriterleri
Verilerin toplandığı ortamlar ve yerler

5 Detaylarla her grup için girişimler, uygulama şekli ve zamanı

6a
6b

Ölçümlerin nasıl ve ne zaman değerlendirildiği
Çalışma sonuçlarındaki değişiklik nedenleri

7a
7b

Örneklem büyüklüğü belirlenme şekli
Ara analizlerin ve çalışmayı durdurma yönergelerinin açıklaması

8a
8b

Rasgele ayırma dizisi oluşturmada kullanılan yöntem
Randomizasyon tipi; kısıtlamaların ayrıntıları

9 Rasgele ayırma dizisi sağlamada kullanılan yöntem

10 Rasgele ayırma dizisini kim oluşturdu ve kaydetti 

11a
11b

Eğer uygulandıysa girişimler için nasıl bir körleme uygulandı 
Eğer ilgili ise girişimlerin benzerliğinin açıklaması

12a
12b

Birincil ve ikincil sonuçların istatistiksel yöntemleri
Alt grup analizleri ve düzeltilmiş analizlerin belirtilmesi
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Bulgular 

13a
13b

Her grup için, planlanan ve analiz edilen katılımcı sayısı
Her grup için, randomizasyondan sonraki kayıplar ve hariç bırakma nedenleri

14a
14b

Çalışmaya alım ve izlem sürelerini tanımlayan tarihler
Çalışmanın sonlandırılma ve durdurulma nedeni 

15 Her grubun demografik ve klinik özelliklerini gösteren bir tablo

16 Her grup için, her analize dahil edilen katılımcı sayısı  ve analizin asıl olarak 
seçilen gruplara göre olup olmadığı

Sonuçlar 

17a
17b

Her grubun her sonucu için, tahmini etki değeri ve güven aralığı
İkili sonuçlar için, hem kesin ve hem nispi etki boyutunun sunulması 

18 Yapılan diğer analiz sonuçları, alt grup analizleri ve düzeltilmiş analizler dahil

19 Her grupta bütün önemli zararlar veya istenmeyen etkiler 

Tartışma

20 Çalışma kısıtlılıkları; potansiyel önyargı kaynakları; beklenmeyen durum ve 
eğer bağlantılı ise analizlerin çeşitliliğini ele alan

21 Çalışma bulgularının genelleştirebilirliği 

22 Sonuçlarla tutarlı yorum, yararları ve zararları dengeleme ve diğer ilgili kanıtla-
rı göz önünde tutma

Diğer bilgiler
 

23
24
25

Çalışma kaydının ismi ve kayıt numarası
Tam çalışma protokolü erişim yeri, eğer mevcutsa
Fon kaynakları ve diğer destekler, fon sağlayıcıların rolleri

D. Hemşirelik Uygulamalarında Karar 
Vermeyi Etkileyen Etmenler  

Karar verme amacı ile yapılan çeşitli eylem 
ve işlemler karar verme sürecini oluşturmak-
tadır (Tekin ve Ehtiyar, 2010: 3398). Klinik 
karar verme, mevcut patolojik koşulların bil-
gisi, hasta bilgileri, hemşirelik bakımı ve de-
neyimsel öğrenme arasındaki karşılıklı etki-
leşimi içeren benzersiz bir süreçtir (Banning, 
2008: 188). Hemşireler açısından karar verme 
süreci hastanın durumunun gözlendiği, göz-
lenilen verilerin değerlendirildiği ve bunlara 

yönelik girişimlerin yer aldığı, sonuçların 
tekrar gözden geçirildiği karmaşık bir süreç-
tir (Lauri and Salantera, 2002: 94). Hemşire-
lerin etkili ve doğru karar vermesi kaynakla-
rın verimli kullanılması, sağlığın kazanımı, 
hastalıkların, sakatlıkların ve komplikasyon-
ların ortaya çıkmasını önlemede büyük önem 
taşımaktadır  (Thompson et al., 2013: 1723). 
Klinik karar verme sürecini genel ve özel bir-
çok etmen etkileyebilmektedir. Aşağıda kli-
nik karar verme sürecinde etkili olabileceği 
düşünülen, literatürde karar vermeyle ilgili 
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sıkça bahsedilen faktörle ilgili ayrıntılılar yer 
almaktadır.  

 Bireysel Özellikler: Klinik karar 
vermede hemşirelerin bireysel özelliklerinin 
etkili olabileceği belirtilmektedir. “Bilgi biri-
kimi, yetenek ve deneyimden” oluşan birey-
sel yeterlik ve “kişinin kendine olan inancı” 
klinik karar vermede etkili olarak görülmek-
tedir (Hagbaghery et al., 2004: 5). Ayrıca 
hemşirelerin karar verme sürecinde verilerin 
analizinde ve hipotezlerin test edilmesinde 
eleştirel düşünme becerisi oldukça önemlidir. 
Bu bağlamda hemşirelikte eleştirel düşünme-
nin beş boyutundan söz edilmektedir. Bunlar; 
mesleki bilgi, deneyim, eleştirel düşünme ye-
teneği, eleştirel düşünme için gerekli tutum-
lar (güven, bağımsızlık, sorumluluk, sabır, 
yaratıcılık, meraklılık, risk alma, disiplin, ta-
rafsızlık, bütüncül bakabilme, tarafsızlık, al-
çakgönüllülük) ve eleştirel düşünme standart-
ları (açıklık, kararlılık, doğruluk, dürüstlük, 
mantıklılık, tutarlılık, ilgili ve makul olma, 
geniş düşünme, derin bakabilme, hemşirelik 
kararları için etik standartlar, değerlendirme 
kriterleri, profesyonel sorumluluk) olarak 
belirtilmektedir (Uçan ve ark. 2008: 17-27).  
Newhouse ve arkadaşları da (2007:50-85) 
eleştirel düşünen bireylerin niteliklerini al-
çakgönüllü, cesaretli, empatik, dürüst, azimli, 
anlayışlı, güvenilir, yaratıcı, esnek, meraklı, 
sezgileri kuvvetli, açık fikirli, özeleştiri ya-
pabilen olarak belirtmektedir. Bu doğrultuda 

eğitimcilerin kanıta dayalı müfredatları ile 
kanıta dayalı uygulamalarda yeterlilik sağla-
yan, sorgulayıcı, eleştirel düşünen ve yaşam 
boyu öğrenme felsefesi taşıyan mezunların 
yetiştirilmesi gerekmektedir (CNA, 2010). 

 Eğitim Düzeyi ve Teorik Bilgi: Doğ-
ru kararlara bilgi olmadan ulaşılamadığından 
bilgi, hemşirelere problemi tanıma yetene-
ği kazandırması nedeniyle karar vermenin 
temelini oluşturmaktadır (Thompson et al., 
2013: 1723). Karar verme sürecinde bilginin 
gözden geçirilmesi, yönetimi, değerlendi-
rilmesi, araştırma sonuçlarından elde edilen 
yapılabilirlik, uygunluk, anlamlılık, etkinli-
lik, faaliyetleri ve müdahaleleri, ekonomik 
değerlendirme sonuçları değerlendirilmelidir. 
Etkili ve kanıta dayalı karar verme sürecinde 
hemşire basit bir bilgiden çok daha fazlasına 
ihtiyaç duymaktadır (Gillespie and Patterson 
2009: 164-170). Bu doğrultuda eğitim düzeyi 
de karar verme sürecinin başarısı ve teorilerin  
karar verme sürecinde kullanılmasını kolay-
laştırmada literatürde etkili olabileceği düşü-
nülen önemli bir diğer faktördür (Thompson 
et al., 2013: 1723; Ballard et al., 2016: 20). 
Kanıta dayalı uygulamada hemşire, hastaya 
göre mevcut bilgiyi yeni duruma entegre ede-
bilme yeteneğine sahip olmalıdır (Gillespie 
and Patterson 2009: 164-170). Ayrıca araştır-
macıların hemşirelerle birlikte bilgi eksiklik-
leri, araştırma önceliklerini belirleme, yüksek 
kaliteli kanıtlar oluşturma, bilgi talep edenler 



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl: 2018

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Semester Issue: 14 Year: 2018

ID:359 K:732
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)

172

ULUSLARARASI HAKEMLİ
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

PRINT ISSN: 2148-4872 - ONLINE ISSN: 2149-2468

için araştırma sonuçları ile ilgili bulguların 
transferini sağlama ve oluşturulan yeni kanıt-
ların klinikte kullanımını artırma konusunda 
çeşitli sorumluluklarını yerine getirmeleri ge-
rekmektedir (CNA, 2010). 

 Deneyim: Klinik deneyim, karar verme 
sürecinde verilerin yorumlanması ve mevcut 
bilişsel kaynakları artırmada önemli bir fak-
tör olarak görülmektedir (Muntean, 2011: 2). 
Yapılan çalışmalarda araştırmacılar deneyim 
kavramını, “hemşirelik mesleğinde zaman 
harcama ve uygulamadan gelen bilgi” olarak 
tanımlamaktadır. Radwin (1998) çalışmasın-
da deneyimi “hastaya odaklanma, uygula-
maya/pratiğe güvenme ve benzer hasta du-
rumlarının sonuçlarını kullanma” olarak üç 
kavramın birleşiminden oluştuğunu ifade et-
mektedir (Radwin, 1998: 592) Bu doğrultuda 
deneyim, hemşirelerde hastanın durumuyla 
ilgili ipuçları tanımlama yeteneğini geliştir-
mekte ve bu ipuçlarını yorumlamada bilişsel 
süreçleri kullanmayı artırmaktadır. Deneyim 
hemşirelerde hastaya uygun doğru girişimle-
ri sezgisel kararlar vererek güçlendirmekte, 
klinik karar verme becerilerini geliştirmekte 
ve yanlış karar alma olasılığını azaltmaktadır 
(Benner et al., 2008: 94). Ayrıca klinik de-
neyim, karar verme sürecinde daha bilinçli 
kararların alınmasına, hemşirelerin karmaşık 
karar verme sürecinde pratik ve işlevsel bilgi-
ye ulaşmasına katkı sağlamaktadır (Muntean, 
2011: 2; Johansen and O’Brien, 2016: 44). 

Muntean (2011:1-4), uzman hemşirelerin ka-
rar verme sürecinde daha etkin ve sezgisel 
karar verme süreçleri yaşarken, yeni başlayan 
hemşirelerin daha gayretli, ağır ve düşünüp/
tartışan tarzda bir karar verme süreci yaşadı-
ğını belirtmektedir. Buna karşın deneyimsel 
bilginin klinik ortamda karar vermede tek 
başına yeterli olmadığını gösteren çalışmalar 
da mevcuttur. (Thompson, 2003: 230). Kli-
nik akıl yürütme ve eleştirel düşünme,  karar 
verme sürecinin değerlendirme aşamasında 
kullanılan önemli diğer bilişsel süreçler ola-
rak görülmektedir  (Johansen and O’Brien, 
2016: 44). Considine ve ark. (2007: 724) ta-
rafından yapılan bir araştırma acil servislerde 
olgusal bilginin triyaj karar hassasiyetinde 
yılların deneyiminden daha önemli olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca iletişim becerisi kar-
maşık kararların verilme aşamasında gerekli 
bilgilerin hastadan toplanmasında hemşirenin 
temel alanlarında yer alan bir özellik olarak 
gösterilmektedir (Muntean, 2011: 2). 

 Ortamın Özellikleri: Klinik karar verme-
yi etkileyen diğer bir etken, karar verme sü-
recinin gerçekleştiği ortam özellikleri olarak 
belirtilmektedir. Ortam özellikleri kurumun 
hedef ve kuralları, görev karmaşıklıkları, 
meslekte uzmanlık ve özerklik kavramlarını 
içermekte ve tüm bu kavramlar hemşirenin 
klinik karar vermesini doğrudan etkilemekte-
dir. Klinik karar verme sürecinde karar ver-
meyle ilgili karmaşıklığa neden olan en güçlü 
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çevresel faktör görev karmaşıklığıdır (Mun-
tean 2011: 3). Hemşirelerin kanıt temelli uy-
gulamaların kullanılması sürecinde kurumda 
kendilerini iyi bir şekilde konumlandırmış 
olmaları gerekmektedir (CNA, 2010). Ayrıca 
karar verme sürecinde meslekte özerk olma, 
hemşirelerin hastalar üzerinde daha fazla 
odaklanmasını sağlamakta ve sonuçta daha 
kaliteli kararların alınmasını sağlamaktadır. 
Bu doğrultuda mesleğinde uzmanlaşan hem-
şirelerin karar verme sürecinde,  daha geniş bir 
yaklaşım kullandıkları, daha genel hipotezler 
oluşturdukları ve bunları güncelledikleri gö-
rülürken;  diğer hemşirelerin daha odaklan-
mış bir yaklaşım gösterdikleri ve spesifik hi-
potezler oluşturdukları gösterilmektedir. Ka-
rar verme sürecinde klinik ortamdaki hemşire 
sayısı ve var olan görev karmaşıklıkları gibi 
nedenlerle alınması gereken kararlar hemşi-
reliğin tüm alanlarında ve birimlerde çeşitli 
farklılıklar da gösterebilmektedir (Muntean, 
2011:2). Ayrıca kurum hedef ve kuralları da 
karar verme sürecinde önemli düzeyde etkili 
görülmektedir. Hemşirelerin karar verme sü-
recinde yapacağı müdahalelere ilişkin kanun, 
kurallar ve düzenlemeler veya akreditasyon 
standartlar, profesyonel hemşirelik kapsam 
ve standartlarına uygunluğu, kanıta dayalı 
hemşirelik ve sağlık literatürüyle tutarlılığı, 
pratik uygulama politikaları ve prosedürleri, 
mevcut kaynaklar ve sonuçlarla ilgili  hesap 
verebilirliği göz önünde bulundurması öne-

rilmektedir (Ballard et al., 2016: 20). Bu du-
rumda hastanelere ve kurumlara düşen görev, 
gelişime karşı olan engelleri azaltma ve kanıta 
dayalı uygulamaları geliştirme,  kanıta dayalı 
uygulamaları artırmak amacıyla hemşirelere 
yardımcı olma ve sürekli eğitim programları 
ile bunu desteklemektir (CNA, 2010). 

Sağlık çalışanlarına karar verme sürecinde 
destek sağlamak amacıyla bilişim desteği ve 
klinik karar destek sistemleri geliştirilmiştir. 
Bu programlar kullanılarak karmaşık durum-
larda daha rasyonel kararlar almak mümkün-
dür (Thompson et al., 2013: 1723). Karar des-
tek sistemi, karar vericileri karar verme sü-
recinde bilgiyle desteklemek olan bilgisayar 
tabanlı bir bilgi sistemi olup, çözümler için 
herhangi bir algoritma ya da prosedür geliş-
tirilemediği için “yarı yapılı” olarak adlan-
dırılan problemlerle ilgilenmektedir (Tatlıdil 
ve Özel, 2005: 46-58). Bilişim sistemleri ise 
yöneticinin karar vermesi için gerekli bilgiyi 
değişik kaynaklardan toplayan, işleyen, sak-
layan ve verileri raporlayan formal bilgi sis-
temleridir. Bilişim sistemleri, karar almayı, 
koordinasyonu ve kontrolü desteklemeye ek 
olarak, yöneticilere ve çalışanlara, problem-
lerin analizinde, karmaşık konulara yakla-
şımda ve yeni ürünler ortaya koymada yar-
dımcı olmaktadır (Emhan, 2007: 220).

 Zaman, risk değerlendirmesi ve eko-
nomik değerlendirme: Klinik karar verme 
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sürecinde karar vermeyle ilgili diğer çevresel 
faktörler zaman, risk değerlendirmesi ve eko-
nomik değerlendirmedir (Muntean, 2011:3). 
Karar verilecek konunun aciliyetine ve öne-
mine göre karar verilmelidir. Karar verilecek 
konunun zaman kısıtlaması yok ise yavaş bir 
başlangıç tercih edilmesi önerilmektedir. Ay-
rıca karar verme sürecinde çok acele etmek, 
çok geç hareket etmek çeşitli riskli durumları 
da beraberinde getirebilmektedir. Karar alma 
mekanizmasında olanlar beklenen kazançlara 
göre beklenen kayıpları da hesaplamak zorun-
dadırlar. Bundan dolayı seçilecek alternatifin 
risk değerlendirilmesi yapılmalıdır. Sistema-
tik yaklaşımlarda nicel risk değerlendirmesi 
yaygın olarak kullanılan bir terimdir (Emhan, 
2007: 217; Brownson et al., 1999: 88-89). 
Kanıta dayalı uygulamalar ekonomik değer-
lendirme açısından da göz önünde bulundu-
rulmalıdır. Organizasyonda mevcut olan en 
önemli kaynak insandır, verilmesi gereken 
kararın en az insanla yerine getirilmesi ge-
rekmektedir (Emhan, 2007: 217). Kanıta da-
yalı karar vermede ekonomik değerlendirme 
amacıyla maliyet-etkinliği değerlendirmesi 
kullanılmaktadır. Kamu harcamaları, sağlık 
programları ve politikaları sağlık sonuçları-
nın etkisine göre değerlendirme yapmaktadır 
(Brownson et al., 1999: 89). 

SONUÇ

Klinik ortamlarda hemşirelerin birçok mesle-
ki durumlar karşısında doğru, etkili ve kanıta 

dayalı klinik kararlar vermesi gerekmektedir. 
Klinik karar verme sürecini hemşirenin bilgi-
si, deneyimi, bireysel özellikleri, görevin kar-
maşıklığı ve ortamın özellikleri etkilemekte-
dir. Karar verme sürecinde öncelikle hemşi-
renin kendi özelliklerini, güçleri, sınırlamala-
rı, beceri, deneyim, inançları, ve değerlerini 
bilmesi gerekmektedir. Hemşirelerin ikinci 
olarak insanı bilmesi, geçmiş deneyimlerini,  
sağlık ve hastalığa bakış açısını,  destekleri-
ni bilmesi; üçüncü olarak ise hastayı bilmesi 
gerekmektedir.  Hastayı bilmek bireyin klinik 
durumu, laboratuvar ve diğer tanı verileri, 
hastalığı ve tedavi için fizyolojik tepkileri 
içermektedir. Ardından diğer önemli bir nok-
ta hemşirenin mesleği bilmesi gerekmektedir. 
Meslekte yetkin olmalı, hemşireliğin rol ve 
sorumluluklarını bilmeli, hemşirelik uygula-
malarında standartları bilmesi gerekmektedir. 
Son olarak da hemşirenin karar vereceği ko-
nuya hakim olması yani olayı/durumu bilme-
si gerekmektedir. Hastalığın fizyopatolojisi, 
hastanın hastalığa verebileceği olası tepkileri, 
tipik olay ve vakaları bilmesi gerekmektedir. 
Bu doğrultuda klinik karar verme, hemşirelik 
ile ilgili konularda bilgi sahibi olmayı, güve-
nilir bilgi kaynaklarına erişimi, uygun hasta 
bakım ağlarını ve destekleyici bir ortamda ça-
lışmayı gerektirmekte ve tüm bu durumların 
gözlendiği, gözlenilen verilerin değerlendi-
rildiği, bunlara yönelik girişimlerin yer aldığı 
ve sonuçların tekrar gözden geçirildiği kar-
maşık bir süreci yönetmeyi gerektirmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Nowadays the concept of decision making is seen as an important 
part of nursing practices within health care systems. In clinical settings, nurses need to make 
accurate, effective clinical decisions related to patient care, institutional events and many pro-
fessional situations. Clinical decision making is a unique process involving current knowledge 
of pathological conditions, patient information, interaction between nursing care and experi-
ential learning. On the basis of developing clinical decision-making processes for nurses and 
to make effective and correct decisions is to know decision-making patterns and depending on 
how these patterns change. In addition, evidence-based decision making consists of clinical 
expertise of the person, patient preferences, and information obtained from existing research 
evidence, nurses should be able to classify the level of evidence for the studies in the literature 
and evaluate these studies in terms of applicability. The nurse’s knowledge, experience, indi-
vidual characteristics, complexity of task and characteristics of the environment influence the 
clinical decision-making process. In addition, the decision-making process requires considerab-
le and individualized decisions, constantly critical thinking and in this process, it needs to be 
considered various situations that need attention while choosing the most suitable alternative.  
Aim:The aim of this review, in the light of current literature, is to discuss clinical decision ma-
king, factors affecting decision making, and approaches that support clinical decision making. 
It is thought that this review will contribute to the increase of awareness and to better care in 
health professions related to reducing the number of errors, and ensuring the safety and quality 
of the patient. Conclution: Clinical decision making approaches and models which are based 
on these aproaches have significant effects on the quality of nursing care. Also, on the basis of 
developing decision-making mechanisms, nurses should know how decision-making patterns 
change. In this direction, it is suggested to know the most common and used humanistic-intu-
itive approach and information processing model in decision making processes.However, it 
should be known that factors such as “trial and error-heuristics, experience, knowledge, clinical 
reasoning, and critical thinking” on clinical decision making can also be effective.  Intended for 
evidence-based practice, literature review results may not always contain the same grade or high 
quality clinical evidence. For this reason, the “quality level” must be considered in the clinical 
decision making phase. In this respect, the nurses are responsible for using the best evidence. 
The best research evidence; randomize controlled studies, systematic reviews, meta-analyzes 
and guides. Nurses need to know evidence evaluation criteria, classification of evidence level, 
research evaluation criteria for accurate evaluations. In addition, randomized controlled studies 
which are frequently used in practice today, CONSORT 2010 checklist, which is composed of 
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25 items, is important both for studying and evaluating the studies. The evidence-based practice 
does not mean that the research is directly taken and used on the patient. Evidence-based prac-
tice consists of a combination of theory, clinical decision-making, reasoning, scientific know-
ledge and research. In this regard evidence-based decision making  consists of a combination of 
information obtained from the clinical expertise of the person, patient preferences and current 
research evidence.  In clinical settings, nurses should provide accurate, effective, and evidence-
based clinical decisions about many professional situations. Many general and specific factors 
can influence the clinical decision making process. The clinical decision-making process is 
affected by the nurse’s knowledge, experience, individual characteristics, complexity of task 
and characteristics of the environment. In clinical decision-making, knowledge of nurses, in-
dividual competence based on ability and experience, the person’s self-confidence and critical 
thinking skills are very important. In this direction, it is necessary for educators to train gradu-
ates who are proficient in evidence-based practices, interrogator, critical thinking and lifelong 
learning philosophy. Moreover, the level of education is another important factor that is thought 
to be effective in the literature in facilitating the success of the decision-making process and 
the use of theories in the decision-making process. Clinical experience is seen as an important 
factor in interpreting data and increasing existing cognitive resources in the decision-making 
process. In the studies conducted, researchers describe the concept of experience as “knowled-
ge from spending time and applying it in the nursing profession”. Another factor that influences 
clinical decision making is the environment characteristics of the decision making process. The 
environment features include the institution’s goals and guidelines, task complexities, profes-
sional expertise and proficiency, all of which directly influence the clinical decision-making of 
the nurse. Other environmental factors related to decision making in clinical decision making 
are time, risk assessment and economic evaluation. Being too hurry or too late in the decision 
making process, can bring various risk situations together. Those who are in the decision-ma-
king mechanism must also calculate the expected losses according to the expected earnings. 
Consequently, clinical decision making requires knowledge of nursing issues, access to reliable 
sources of information, appropriate patient care networks and a supportive environment. In 
addition, clinical decision-making requires the management of a complex process in which all 
these conditions are observed, the observed data are assessed, interventions involving them are 
included, and results are reviewed.
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AKUT MASIF PULMONER EMBOLI TANILI HASTADA TROMBOLITIK 
TEDAVI SONRASI FONKSIYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERI MODELINE 
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NURSING CARE ACCORDING TO FUNCTIONAL HEALTH PATTERN 
MODEL FOLLOWING THROMBOLYTIC TREATMENT IN A CASE 

WITH ACUTE MASSIVE PULMONARY EMBOLISM: A CASE REPORT
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Öz: Pulmoner tromboembolizm, venöz sistemde oluşan pıh-
tının pulmoner damarları tıkamasıyla meydana gelen bir tab-
lodur. Kardiyovasküler hastalıklar içinde miyokard infarktüsü 
ve serebrovasküler olaydan sonra üçüncü mortalite nedeni 
olan pulmoner emboli, pıhtının tıkadığı alanın büyüklüğüne 
göre sınıflandırılmaktadır. Olgu sunumu yapılan Masif Pul-
moner Emboli ise kliniğinde şok bulgularının olduğu, sistolik 
kan basıncının 15 dakika içinde en az 40 mmHg düşmesiy-
le seyreden pulmoner emboli durumudur. Pulmoner emboli 
vakalarında, semptom ve bulguların diğer klinik tablolarla 
karışması nedeniyle doğru tanı konulamamakta ya da tanı ve 
tedavinin gecikmesi söz konusu olmaktadır. Şok tablosunun 
gözlendiği masif pulmoner emboli, trombolitik tedavi için 
ana endikasyondur. Ciddi komplikasyonlar içeren bir tedavi 
yöntemi olan trombolitik tedavinin en önemli komplikasyonu 
kanamadır. Tedavinin sağlanması ve komplikasyonların izlen-
mesi konusunda hemşirelik bakımı önemlidir. Bu olgu sunu-
mu, masif pulmoner emboli ile izlenen ve trombolitik tedavi 
uygulanan hastaların, Gordon’un Sağlık Örüntüleri kapsamın-
da değerlendirilmesi, hemşirelik tanılarının belirlenmesi ve 
hemşirelik bakım planının sunulması amacıyla planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akut Masif Pulmoner Emboli, Hemşire-
lik Bakımı, Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri, Trom-
bolitik Tedavi 

Abstract: Pulmonary embolism is a clinical entity character-
ized by the obstruction of pulmonary vessels with a thrombus 
in the venous system. Pulmonary embolism, the third common 
cause of mortality among cardiovascular diseases following 
myocardial infarction and cerebrovascular accident, is clas-
sified according to the size of the area which the thrombus 
obstructs. Massive pulmonary embolism, as presented herein 
as a case report, is a clinical situation with ≥40 mmHg de-
crease in the systolic blood pressure within 15 min with clini-
cal shock signs.  The definite diagnosis may not be possible 
or may be delayed, and treatment is in question in cases of 
pulmonary embolism due to the interference of symptoms 
and signs with other clinical pictures. In massive pulmonary 
embolism, a clinical picture of shock is the main indication 
of thrombolytic therapy. The major complication of thrombo-
lytic therapy is bleeding. Nursing care is of, therefore, utmost 
importance for the treatment and follow-up of complications. 
Herein, we present this case report to develop a framework for 
the evaluation of patients with massive pulmonary embolism 
followed under thrombolytic therapy according to the Gor-
don’s Health Patterns and to identify the nursing diagnoses 
and to establish a nursing care plan.

Key Words: Acute Massive Pulmonary Embolism, Nursing 
Care, Gordon’s Functional Health Patterns, Thrombolytic 
Treatment
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GİRİŞ

Pulmoner tromboembolizm (PTE), venöz 
sistemde oluşan pıhtının (trombüs) damar 
duvarından ayrılarak pulmoner arter ve/
veya dallarını tıkamasıyla oluşan (Ayrık vd., 
2006:21; Yosunkaya, 2008:38) bir tablo olup, 
kardiyovasküler hastalıklar içinde miyokard 
enfarktüsü ve serebrovasküler olay sonrası 
üçüncü büyük mortalite nedenidir (Kostadi-
ma and Zakynthinas, 2007:94). 

Masif Pulmoner Emboli (PE); şok semptom 
ve bulgularının olduğu, sistolik kan basın-
cının 90 mmHg’nın altında ya da 15 dakika 
içinde normal değerinin en az 40 mmHg düş-
mesiyle seyreden akut PE olarak tanımlanır 
(Özdemir vd., 2014:167).

Pulmoner Emboli’de mortalite oranı %7 ile 
%11 arasında değişmekte olup, erken teda-
viye başlamanın hayat kurtarıcı olduğu dü-
şünüldüğünde, tanının erken konulması ve 
tedavinin uygulanması oldukça önemlidir 
(Tanrıverdi ve Abakay, 2012:30-31). Akut PE 
vakalarının tedavi edilmediği takdirde morta-
lite oranının %30-35 olduğu belirtilmekte ve 
PE ilk düşünüldüğünde tedaviye başlanması 
önerilmektedir (Dalen, 2002:1801).

Pulmoner embolide tanı yöntemi olarak ak-
ciğer grafisi, ekokardiyografi, elektrokardi-
yografi, ventilasyon perfüzyon sintigrafisi, 
bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi, 

manyetik rezonans anjiyografi, konvansi-
yonel pulmoner anjiyografi, D-Dimer gibi 
birçok yöntem kullanılmaktadır (Ayrık vd., 
2006:21). Özellikle ekokardiyografi şok ne-
deninin ayırıcı tanısında önemli rol oynamak-
ta, pulmoner embolide tanıya yaklaşımda ve 
prognozu belirlemede destekleyici bir yöntem 
olmaktadır ve bu nedenle son yıllarda risk 
ve prognoz belirlemede oldukça yararlı bir 
yöntem olarak kullanılmaktadır (Ayrık vd., 
2006:23; Tanrıverdi ve Abakay, 2012:33).

Pulmoner embolili hastanın hemşirelik ba-
kımının odağında, hasta bireyin çok yönlü 
incelenmesi ve yönetimi vardır. Hemşireler; 
hasta bireylerin tedavisinin etkin ve güvenli 
bir şekilde sürdürülmesinden, kaliteli bakı-
mın verilmesinden, sürekli ve düzenli olarak 
izlenmesinden ve değerlendirilmesinden so-
rumludur (Sarıkaya vd., 2014:76). 

Bu makalede, masif PE nedeniyle hastane 
yatış sürecindeki E.B’nin bakım süreci/pla-
nı Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri 
Hemşirelik Bakım Modeli’ne göre incelen-
miştir. Gordon, bireyi biyo-psikososyal bo-
yutta 11 fonksiyonel alanda değerlendirmek-
tedir. Bireylerin sağlık örüntülerinin analizi 
ve hemşirelik bakımının sistematik hale geti-
rilerek kolaylaştırılmaktadır.
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GEREÇ VE YÖNTEM

Tanımlayıcı türde olan bu makale, 23.11.2016-
02.12.2016 tarihleri arasında Koroner Yoğun 
Bakım Ünitesi’nde Akut Masif Pulmoner 
Emboli tanısıyla takip edilen E.B. adlı bi-
reyden, sözlü ve yazılı olur alındıktan sonra 
literatürden faydalanılarak ve tıbbi kayıtla-
rın retrospektif incelenmesi ile, trombolitik 
tedavi sonrası bakım sürecinin Gordon’un 
Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ne 
göre değerlendirilmesi amacıyla yazılmış-
tır. E.B.’nin Gordon’un Fonksiyonel Sağlık 
Örüntüleri Hemşirelik Bakım Modeli’ne göre 
11 alanı değerlendirildikten sonra NANDA-I 
hemşirelik tanıları kullanılarak örnek bakım 
planı yapılmıştır.

OLGU SUNUMU

Otuz altı yaşındaki erkek hasta 26 Kasım 
2016 tarihinde, bulantı, kusma, göğüs ağrısı, 
dispne ve tekrarlayan senkop şikâyetleri ile 
acil servise başvurmuş. Hastanın öyküsünde, 
bilinen bir alerjisi ve sistemik hastalığı yok, 
aktif spor yapıyor. Aile öyküsünde ise; halası-
nın doğum sonrası geçirilmiş PE öyküsü var. 

Acil hekiminin fiziksel değerlendirmesin-
de bilinci açık, oryante ve koopere idi. 3 

lt/dk oksijen desteğinde alınan arteriyel 
kan gazında pH: 7.34, PO2: 115 mmHg, 
PCO2: 27.7mmHg, saturasyonu %99, Lac: 
5.9mmol/L, Hct: %46.3 olarak izlendi. Bu-
lantı ve kusma nedeniyle dahiliye hekimi-
nin konsültasyonu sonucu “Bakteriyel Gıda 
Zehirlenmesi” ön tanısıyla sıvı replasmanı, 
antiemetik, antispazmotik ve proton pompa-
sı inhibitörü (PPI) tedavileri uygulandı. Gö-
ğüs ağrısı olduğu için elektrokardiyografisi 
çekildi. Kardiyak enzimleri ve D-dimer testi 
değerlendirildi. D-dimer seviyesi yüksek sap-
tandığı için (D-dimer: 24.9 mg/L, Troponin 
I:0.306 ng/dL, CK-MB: 30 IU/L) kardiyoloji 
hekimi konsülte etti. Elektrokardiyografide 
sinüs taşikardisi izlenen hastanın transtora-
sik ekokardiyografi incelemesinde sağ kalp 
boşluklarında genişleme ve artmış pulmoner 
arter sistolik basıncı saptandı. Tekrarlayan hi-
potansif atakları olan hastaya PE ön tanısıyla 
toraks bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesi 
yapıldı. Toraks BT’de ana pulmoner arterin 
neredeyse tamamında tıkanmaya neden olan 
trombüs saptandı (Resim 1). Hasta masif PE 
tanısıyla ileri tetkik ve tedavi amacıyla koro-
ner yoğun bakım ünitesine alındı.



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl: 2018

International Refereed Journal of Nursing Researches
September / October / November / December Autumn Winter Semester Issue: 14 Year: 2018

ID:363 K:681
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)

184

ULUSLARARASI HAKEMLİ
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

PRINT ISSN: 2148-4872 - ONLINE ISSN: 2149-2468

Resim.1

Hastanın yoğun bakım ünitesine kabulündeki 
fiziksel değerlendirmede bilinci açık, oryante, 
non-invaziv kan basıncı 88/52 mmHg, nabız 
122 vuru/dk, solunum sayısı 14 /dk. olup, 4lt/
dk. oksijen desteği altında periferik oksijen sa-
türasyonu (SpO2) %96 idi. 4lt/dk. oksijen des-
teği altında alınan arteriyel kan gazında pH: 
7.33, PO2: 93.5 mmHg, PCO2: 24.9 mmHg, 
Lac: 9.2 mmol/L, kan tetkiklerinde Hctc: 
%46.3, PLT: 175000 /uL, ALT: 84 IU/L, AST: 
176 IU/L, Kreatinin: 1.34 mg/dL idi.

Masif PE tanısı konulan hasta, bradikardik ve 
hipotansif seyrettiği için 1 mg Adrenalin IV 
puşe uygulandıktan sonra Nor-Adrenalin in-
füzyonu ile hemodinamik destek ve trombo-
litik (Alteplaz 2 saatte 100 mg) tedavi başlan-
dı. Daha sonrasında tedaviye düşük molekül 
ağırlıklı heparin eklendi. Trombolitik tedavi-
nin 1. saatinin sonunda hastanın nefes darlığı 
şikayeti azalmaya ve kan basıncı yükselmeye 

başladı. Bu yüzden Nor-Adrenalin desteği ka-
demeli olarak azaltılarak 5. saatinde kesildi. 

Trombolitik tedavinin 2. saatinde hastada he-
matemez gelişti. Gastrointestinal (GIS) kana-
ma ön tanısıyla hastaya 280 mg PPI infüzyo-
nu başlandı. Trombolitik tedavinin bitimin-
den 3 saat sonra invaziv girişim bölgelerinde 
minör kanamalar meydana geldi, tampon 
uygulaması yapıldı. Tampon uygulanmasına 
rağmen kanamalar devam ettiği için kum tor-
bası uygulamasına geçildi. Tedavinin 8. saa-
tinde yapılan kan tetkiklerinde Hct: %38.6, 
PLT: 39000/uL şeklinde sonuçlandı. Tedavi-
nin 24. saatinde ALT:3595 IU/L, AST: 9995 
IU/L şeklinde sonuçlandı. 

Hastada trombositopeni geliştiği için hema-
toloji; GIS kanama için gastroenteroloji ve 
renal fonksiyonlardaki bozukluk nedeni ile 
dâhiliye bölümü konsülte etti. Hematoloji he-
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kiminin istemiyle; tromboza eğilim oluşturan 
nedenleri ve trombositopeniye meyil durumu-
nu değerlendirmek için, kan tetkikleri ve pe-
riferik yayma testi çalışıldı. Gastroenteroloji 
hekimi “Mallory Weiss Sendromu” düşündü. 
Karaciğer fonksiyon testlerindeki bozukluk 
nedeni ile 24 saatte 2400 mg N-Asetilsistein 
infüzyonu tedaviye eklendi. Dâhiliye hekimi 
“IV Kontrast Nefropatisi” düşündü ve günlük 
total sıvı replasmanının 3000 ml olmasını ve 
1200 mg Asetilsistein infüzyonu verilmesini 
istedi. 

Medikal tedavi takibinde klinik tablosunun 
düzelmesi ile takibin 6. gününde yatan hasta 
katına çıkarıldı. Masif PE’ye neden olan fak-
tör/faktörler aydınlatılamadı. Hasta yatışının 
10. gününde “Rivaroksaban” tedavisiyle ta-
burcu edildi.

FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ 
MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRME

1) Sağlığın Algılanması ve Yönetimi: 
Olgu, daha önce hiçbir sağlık problemi 
olmadığını, düzenli spor yaptığını, sigara 
kullanmadığını ifade etmiştir. Fakat alkol 
kullanmaktadır. Sağlıklı biri olduğunu, 
kendisine dikkat ettiğini ve bu durumun 
neden başına geldiğini anlamadığını söy-
lemiştir.

2) Beslenme-Metabolik Durum: Olgunun 
uyguladığı herhangi bir diyet bulunma-

maktadır. Beden kitle indeksi 27.8 kg/
metrekare bulunmuştur. Hastaneye baş-
vurusunda yapılan kan tetkiklerinde 
elektrolit-metabolik sorun olmadığı göz-
lemlenmiştir. Tedavinin ilk günlerinde 
GIS kanama nedeniyle beslenmesi olum-
suz etkilenmiş; fakat sürecin ilerleyen 
günlerinde bu sorun düzelmiştir.

3) Boşaltım: Olgu, defekasyon çıkışının ge-
nellikle her gün bir kez, bazen iki günde 
bir olduğunu ifade etmiştir. Yatış süresin-
ce konstipasyon ya da diyare şikayetleri 
olmadı. Yatış sürecinin ilk dört günü im-
mobil kaldığı için defekasyon çıkışı ol-
madı, mobilizasyonu takiben defekasyon 
çıkışı olmuştur.

4) Aktivite-Egzersiz: Olgu, düzenli olarak 
her gün 1-2 saat spor yaptığını ifade et-
miştir. 

5) Uyku ve Dinlenme: Olgu, yoğun bakıma 
kabulünde; uykuya dalmak ve sürdürmek 
konusunda herhangi bir sorun yaşamadı-
ğını; fakat yoğun bakım takibi boyunca 
uykuya dalmakta güçlük çektiğini ve sü-
rekli uyandığını, kendisini dinlenmemiş 
hissettiğini ifade etti. Bu duruma; yoğun 
bakımdaki seslerin, gece-gündüz döngü-
sünü takip edemiyor oluşunun ve teda-
visinin 4. gününde gelişen yoğun bakım 
psikozunun neden olduğu düşünülmekte-
dir.
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6) Bilişsel Algılama Durumu: Takibinin 
ilk gününde bilişsel bir sorun gözlenme-
yen olguda, tedavinin 4. günde yoğun 
bakım psikozu tablosu gelişti. Hastanın 
grandiyöz ve perseküsyon hezeyanları, 
görsel halisünasyonları oldu. Olgunun 
ifadesiyle; “Yoğun bakımdaki hemşire-
lerin kendisini izlediğini, kullandıkla-
rı bilgisayarlardan onu araştırdıklarını, 
uzaktan kumandayla yatağının hareket 
ettirildiğini ve yoğun bakımda duman 
gördüğünü” söylemiş ve hastane güven-
liğinin çağırılmasını sağlamıştır. Psiki-
yatri kliniğinin konsülte ettiği olgunun 
yoğun bakım tedavisine “Alprazolam” ve 
yakınları ile daha fazla zaman geçirmesi 
sağlanarak devam edilmiştir. Takibinin 6. 
gününde yatan hasta katına transfer edil-
miştir.

7) Kendini Algılama- Benlik Kavramı: 
Olgu, daha önce hiçbir sağlık problemi 
olmadığını ve yaşadığı sağlık problemi-
nin yaşamını olumsuz etkilemesinden 
korktuğunu, alışık olmadığı bir ortamda 
bulunması ve hastalığının prognozunun 
belirsizliğinden ve bilgi eksikliğinden 
dolayı stresli/anksiyeteli olduğunu belirt-
miştir.

8) Rol-İlişki Şekli: Olgu, ailenin tek ço-
cuğu ve anne-babasından ayrı yaşamak-
tadır. Olgunun ifadesiyle; “Kendisine 

bir şey olursa ailesinin çok üzüleceğini” 
söylemiştir. Anne ve babasının sigara 
kullanımından rahatsız olduğunu iletmiş 
ve yoğun bakımda ziyaretine gelen ebe-
veynlerini bu konuda uyarmıştır.

9) Cinsellik ve Üreme: Olgu, bu konuda 
özel bir sorun belirtmemiştir, bu konuda 
ayrıntılı veri toplanamamıştır.

10) Stres ve Baş Etme Durumu: Olgu, 
stresle baş etme konusunda bir sorun ya-
şadığını ifade etmedi ancak yoğun bakım 
takibi sırasında, hastalığının yarattığı 
stresle sağlıklı bir cevap veremedi. 

11) İnanç ve Değerler Şekli: Olgu, sağlık 
probleminin değer ve inançlarını etkile-
mediğini ifade etmiştir.

HEMŞİRELİK BAKIMI

Hemşirelik Tanısı 1: Pulmoner Emboliye 
bağlı “Gaz Değişiminde Bozulma”

Amaç: Hasta etkili bir solunum hızı ve akci-
ğerlerdeki gaz değişiminde iyileşme olduğu-
nu gösterecek.

Hemşirelik Girişimleri (Bilik, 2007:701):

1- Hastaya rahat edeceği bir pozisyon veri-
lecek. 

2- Hekim istemine göre oksijen desteği sağ-
lanacak.
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3- Solunum hızı, derinliği, ritmi, yardımcı 
solunum kaslarının kullanımı, akciğer 
sesleri, öksürük ve sekresyonu değerlen-
dirilecek.

4- Arter kan gazı sonuçları takip edilecek.

Değerlendirme: Hastanın dispne semptomu 
iyileşti, oda havasında spontan solunumda 
SpO2 değeri %98. Taşikardisi ve taşipnesi 
yok.

Hemşirelik Tanısı 2: Trombolitik (Alteplaz) 
tedaviye bağlı “Kanama”

Amaç: Hastada masif kanama olmayacak.

Hemşirelik Girişimleri (Sarıoğlu, 2001: 17-
19; Asgar Pour ve Demir Korkmaz, 2010,80; 
Özdemir vd., 2015: 166; Topçuoğlu vd., 
2015:7):

5- Hasta monitorize edilecek. Yaşamsal bul-
guları takip edilecek. 

6- Hastanın Hct-Hgb düzeyi hastanenin 
protokolüne göre düzenli olarak takip 
edilecek.

7- Katater girişim bölgelerindeki kanama/
hematom bulguları izlenecek, basınçlı 
pansuman gerekirse de kum torbası ile 
bası uygulanacak.

8- Hastanın saatlik idrar çıkışları azalma 
açısından izlenecek.

9- Hasta taşikardi, takipne, dispne açısından 
izlenecek.

Değerlendirme: Hastada bir kez hemate-
mez gelişti, uygulanan tedavi sonrası tekrar 
etmedi. Periferik ve arter kateterleri ponksi-
yon bölgelerindeki kanama ve hematom kum 
torbası uygulamasıyla azaltılarak durduruldu. 
Hemoglobin ve hematokrit değerleri normale 
döndü.

Hemşirelik Tanısı 3: Uygulanan tedavilere 
ve kateterlere bağlı “Akut Ağrı” (VAS:7) 

Amaç: Hastanın ağrısı olmayacak.

Hemşirelik Girişimleri (Kaya ve Aştı, 
2007:110; Asgar Pour ve Demir Korkmaz, 
2010: 84; Terzi ve Kaya, 2011:22): 

1- Hasta monitorize edilecek ve yaşam bul-
guları değerlendirilecek.

2- Hastanın ağrısına ilişkin fiziksel belirtiler 
değerlendirilecek.

3- Hekim istemine göre ağrı yönetimi yapı-
lacak.

4- Hastaya rahat edeceği pozisyon verile-
cek. 

5- Hastanın kesintisiz dinlenebilmesi için 
uygun çevre koşulları oluşturulacak.

6- Hastanın dikkati başka yöne çekilecek.
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Değerlendirme: Hastanın ağrı ile ilgili ya-
kınmaları geçti, görsel ağrı skalasına göre 
ağrı skoru 0 olarak değerlendirildi. Kan ba-
sıncı ve diğer yaşamsal parametreleri normal 
sınırlarda gözlendi.

Hemşirelik Tanısı 4: Hastanede kalmaya 
bağlı “Uyku Örüntüsünde Bozulma”

Amaç: Hasta kesintisiz uyuduğunu ve din-
lenmiş olduğunu ifade edecek.

Hemşirelik Girişimleri (Kaya ve Aştı, 
2007:114): 

1- Uyku alışkanlığı ve en son uyku öyküsü 
değerlendirilecek.

2- Uykuya dalmayı zorlaştıran olası neden-
ler araştırılacak.

3- Hastanın korkularını ifade etmesi sapla-
nacak.

4- Gürültüler ortadan kaldırılacak, sakin bir 
ortam oluşturulacak.

5- Hastanın tedavi düzeni uykusunu en az 
bölecek şekilde planlanacak.

Değerlendirme: Hastanın uykusuzluk yakın-
maları azaldı, sabahları daha dinlenmiş ola-
rak uyandığını ifade etti.

Hemşirelik Tanısı 5: Hastalık süreci ve ya-
şam biçimindeki değişime bağlı “Etkisiz Bi-
reysel Baş Etme”

Amaç: Hasta durumuna uygun başetme yön-
temlerini uygulayabilecek ve hastalığının üs-
tesinden gelebileceğini ifade edecek.

Hemşirelik Girişimleri (Kaya ve Aştı, 
2007:111): 

1- Hastanın bağımsızlığını kazanması des-
teklenecek, öz-bakım aktivitelerine ka-
tılımı sağlanacak.

2- Bakım ve tedavi planı hakkında bilgilen-
dirilecek.

3- Hastaya destek olacak kaynaklar belirle-
necek, ailesi arasındaki iletişim destekle-
necek.

Değerlendirme: Hasta tedaviye uygun sağlık 
davranışları sergilemeye başladı.

Hemşirelik Tanısı 6: Uykusuzluk ve başet-
me tutumlarındaki uygunsuzluğa bağlı “Dü-
şünme Sürecinde Değişiklik”

Amaç: Hasta, gerçeğe oryantasyonunu ve 
çevresindekilerle açık iletişimini sürdürecek.

Hemşirelik Girişimleri (Birol, 2011: 376-
377):

1- Hastanın yer, zaman, birey ve olaylara 
uyumu değerlendirilecek.

2- Hastayla teknik olmayan, kolay anlaşılır 
bir dille konuşulacak.
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3- Bakım verenlerin sürekli aynı kişiler ol-
ması sağlanacak.

4- Hastaya uygulanan tedavi ve kullanılan 
araç-gereç açıklanacak.

5- Uygun baş etme yöntemlerini edinmesi 
sağlanacak.

Değerlendirme: Hastanın halüsinasyon ve 
hezeyanları son buldu, uykusuzluk ifadeleri 
azaldı, ambivalans durumu ise devam etti.

Hemşirelik Tanısı 7: Yoğun bakımda kalma-
ya bağlı “Anksiyete”

Amaç: Hastada anksiyete bulguları gözlen-
meyecek.

Hemşirelik Girişimleri (Kaya ve Aştı, 
2007:111):

1- Hastanın anksiyete düzeyi tanımlanacak, 
anksiyetesini arttıran faktörler ortadan 
kaldırılacak.

2- Hastanın kendi anksiyetesini tanıması 
sağlanacak.

3- Mevcut baş etme yöntemleri sorgulana-
cak, uygun yöntemler edinmesi sağlana-
cak.

4- Gerekirse psikolojik destek alması için 
uzmana yönlendirilecek.

Değerlendirme: Hasta yoğun bakımdan ya-
tan hasta katına transfer edilirken kendini 
daha iyi hissettiğini ifade etti. 

Hemşirelik Tanısı 8: Hastanede kalma ve 
invaziv kateterlere bağlı “Enfeksiyon Riski”

Amaç: Hastada lokal ve sistemik enfeksiyon 
belirti ve bulguları olmayacak.

Hemşirelik Girişimleri (Kaya ve Aştı, 
2007:109; Terzi ve Kaya, 2011:22):

1- Hastada enfeksiyon belirti bulguları 
kontrol edilecek.

2- Organizmaların invaziv girişim bölgele-
rinden bireye girişi engellenecek, kulla-
nılan araçların dezenfeksiyonuna dikkat 
edilecek 

3- Hasta ile temas öncesi ve sonrası el yı-
kamaya özen gösterilecek, genel hijyen 
kurallarına uyulacak.

4- İnvaziv girişimlerde uygun aseptik tek-
nikler kullanılacak.

Değerlendirme: Hastanın kateter giriş böl-
gelerinde flebit gözlenmedi. Hastanın vücut 
ısısı normal sınırlarda seyretti, yerel ya da 
sistemik enfeksiyon bulgularına rastlanmadı.

Hemşirelik Tanısı 9: İmmobilizasyona bağlı 
“Konstipasyon Riski”
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Amaç: Hasta normal boşaltım alışkanlığını 
devam ettirecek

Hemşirelik Girişimleri (Büyükyılmaz ve 
Şendir; 2009: 77):

1- Hastanın normal bağırsak boşaltım alış-
kanlığı değerlendirilecek.

2- Risk faktörleri değerlendirilecek ve kont-
rol altına alınması sağlanacak.

3- Beslenmede lifli gıdalara ağırlık verile-
cek.

4- Diyetisyenle iş birliği yapılarak hastanın 
diyeti düzenlenecek.

5- Düzenli dışkılamanın önemi anlatılacak.

Değerlendirme: Hasta mobilizasyonu takip 
eden günlerde normal barsak boşaltım alış-
kanlığını gerçekleştirdi, kabızlık ya da şişkin-
lik ifade etmedi.

TARTIŞMA

Pulmoner Emboli, tanısı zor olduğu gibi 
gözden de kaçabilen önemli bir mortalite ve 
morbidite nedenidir. Pulmoner emboli geçi-
ren hastaların yaklaşık 2/3’ünde doğru tanı 
konulamadığı bildirilmekte olup, semptom-
ların diğer klinik tablolarla karışması, tanı 
ve tedavide gecikmelerin yaşanmasına sebep 
olmaktadır (Soydinç vd., 2015:79). Olgunun 
acil servisteki muayenesinde ilk olarak “Bak-
teriyel Gıda Zehirlenmesi” düşünülmüş, kar-

diyak enzimler ve D-dimer sonuçları ile eko-
kardiyografi bulguları üzerine multidisipliner 
yaklaşımla PE tanısı konulmuştur.

Türk Toraks Derneği (TTD)’ nin 2015 yı-
lındaki Pulmoner Tromboembolizm Tanı 
ve Tedavi Uzlaşı Raporu’nda belirttiği gibi; 
hipotansiyon ve şok tablosu gelişen masif 
pulmoner embolizm, trombolitik tedavi için 
ana endikasyondur (Türk Toraks Derneği, 
2015:33). İncelenen bu olguda da derin hi-
potansiyonla beraber gelişen pre-arrest tablo 
izlenmesi üzerine ilk yaklaşım; hemodinamik 
destek ve trombolitik tedavidir. Bu yüzden 
sağlık profesyonellerinin; hızlı ve güvenilir 
bir tedavi planı hazırlamada, düzenlenmede 
ve uygulamada rolü büyüktür. 

Trombolitik tedavinin en korkulan ve istenil-
meyen komplikasyonu kanamadır (Özdemir 
vd., 2015: 165). Türk Toraks Derneği’nin 
2015 Pulmoner Tromboembolizm Tanı ve 
Tedavi Uzlaşı Raporu, kümülatif majör kana-
ma oranını %13 civarı şeklinde bildirmekte-
dir (Türk Toraks Derneği, 2015:34). Tedavi 
sonrasında kanama, daha önceden invaziv 
girişim uygulanan damarın giriş yerinden ya 
da spontan olarak GIS, retroperitoneal veya 
intrakraniyal bölgeden kaynaklanabilir (Türk 
Toraks Derneği, 2015:50). Özellikle hastala-
rın intrakraniyal kanama yönünden dikkatli 
ve yakın takipleri önemlidir. Ponksiyon yapı-
lan invaziv giriş bölgelerinden kaynaklanan 
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minör kanamalar tampon ile durdurulabilir 
(Özdemir vd., 2015: 165). Olguda trombolitik 
tedavinin 2. saatinde GIS kanama izlenmiş, 
devam eden saatlerde ise ponksiyon bölgele-
rinde sızıntı şeklinde kanamalar gözlenmiştir. 
Kanama bölgelerine kum torbası ile basınç 
uygulanmış, invaziv girişimlerden kaçınılmış 
ve hasta travmalardan korunmuştur. Bu olgu-
da gelişen komplikasyonlar ve alınan önlem-
ler, literatürü destekler niteliktedir. 

SONUÇ

Bu çalışmada; masif pulmoner emboli ne-
deniyle takip edilen E.B.’nin Gordon’un 
Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Hemşirelik 
Bakım Modeli’ne göre oluşturulmuş bakım 
planı bulunmaktadır. Gordon’un 1987’de ge-
liştirdiği bu model, bireyi biyo-psiko-sosyal 
boyutta 11 başlık altında ele almaktadır. Pul-
moner emboli gerek klinik seyri gerek tedavi 
süreciyle bireyi birçok boyutta etkileyen bir 
durumdur. Bu olguda uygulanan trombolitik 
tedavi sonucunda meydana gelen minör ve 
majör komplikasyonların yönetiminin, hasta 
sağlığı ve konforu açısından oldukça önem 
taşıdığı vurgulanmıştır. Literatür verilerinden 
hareketle masif pulmoner emboli tanılı hasta-
ya yönelik bakım planı örneğinin uygulama 
alanında hemşirelere, akademisyenlere, sağ-
lık çalışanlarına ve hemşirelik öğrencilerine 
fayda sağlaması, etkin ve güvenilir hemşire-
lik bakımına katkı sağlaması beklenmektedir. 

ÖNERİ 

Hasta yönetiminde zamana karşı yarışan sağ-
lık profesyonelleri; yaşamı tehdit edebilecek 
birçok patolojik faktör ile karşılaşabileceğini 
ve uygulanan tedavinin komplikasyonlarını 
bilmeli, multidisipliner yaklaşımın önemini 
unutmamalıdır. Masif PE olgularında hemşi-
relik bakımına katkı sağlayacak ileri çalışma-
lar planlanması önerilir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Pulmonary embolism is the obstruction of the pulmonary artery 
and/or its branches by a plug (thrombus) which develops in the venous system and separated 
from the vessel wall (Yosunkaya, 2008:38; Ayrik et al., 2006:21).  Massive pulmonary embo-
lism is defined as an acute event with signs and symptoms of shock with a systolic blood pres-
sure of less than 90 mmHg or a systolic blood pressure decreased ≥40 mmHg within 15 min 
(Ozdemir et al., 2014:167). Pulmonary embolism is the third common cause of mortality among 
cardiovascular diseases following myocardial infarction and cerebrovascular accident (Kosta-
dima and Zakynthinas, 2007:94). Its mortality rate varies between 7 and 11% in patients with 
pulmonary embolism, and early diagnosis and initiation of treatment is critical (Tanrıverdi and 
Abakay, 2012:30-31).  The mortality rate in untreated cases of pulmonary embolism is known 
to be 30 to 35% (Dalen, 2002:1801). In the diagnosis of pulmonary embolism, chest X-ray, 
echocardiography, electrocardiography, laboratory tests (D-Dimer), ventilation and perfusion 
scintigraphy, computed tomography (CT), pulmonary angiography, and magnetic resonance an-
giography are useful (Ayrik et al., 2006:21). Echocardiography, particularly in recent years, has 
become an important imaging modality in the diagnosis of massive pulmonary embolism and 
in identifying the risk and prognosis (Tanriverdi and Abakay, 2012:33; Ayrik et al., 2006:23). 
As stated in the Agreement Report on the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Thromboem-
bolism by the Turkish Thoracic Society in 2015, massive pulmonary embolism with a clinical 
picture of hypotension and shock is the main indication for thrombolytic therapy (Turkish Tho-
racic Society, 2015:33). The major complication of thrombolytic therapy is bleeding (Ozdemir 
et al., 2015: 165). Bleeding may be minor from the sites of invasive intervention, while major 
bleeding from gastrointestinal, intracranial or retroperitoneal areas may also occur (Turkish 
Thoracic Society, 2015:50). Therefore, close follow-up of the patients receiving thrombolytic 
therapy is important. It is also fundamental that patients should be evaluated by a multidiscip-
linary team of health professionals. The Gordon’s Functional Health Pattern Model is a model 
evaluating an individual in 11 functional areas, including the biopsychosocial dimension, and 
facilitates the analysis of the health patterns of individuals and systematic nursing care.  Aim: 
The aim of this study was to diagnose patients with acute massive pulmonary embolism and 
the complications which might develop following thrombolytic treatment, to provide effective 
care, to provide effective and safe nursing care to monitor the patients appropriately, and also 
to enlighten health professionals in other health institutions in the management of care of these 
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patients. We discuss a sample case herein with real patient data to establish a nursing care plan 
consisting of the main nursing diagnoses and interventions. Method: This case report was 
carried out at one of the hospitals of the Acibadem Health Group in Istanbul. The participant is 
a male patient who was admitted in the coronary intensive care with the diagnosis of massive 
pulmonary embolism. A verbal and written consent on volunteering principle was obtained 
from the patient who accepted to participate in the study.  This case report was planned to 
evaluate the nursing care of patients under thrombolytic therapy with the diagnosis of massive 
pulmonary embolism by using the data of the sample case and literature findings.  Data of E.B. 
obtained between November 23, 2016 and December 2, 2016 were evaluated by the Gordon’s 
Functional Health Patterns in 11 functional areas and were used together with the North Ameri-
can Nursing Diagnosis Association (NANDA-I) nursing diagnoses to establish a representative 
nursing care plan. Findings: A 36 year-old male patient admitted to the emergency department 
with the complaints of nausea, vomiting, chest pain, dyspnea, and repetitive syncope. Medical 
treatment was initiated with the preliminary diagnosis of bacterial food poisoning. Sinus tach-
ycardia by electrocardiography and enlarged right cardiac chambers and increased pulmonary 
artery pressure as assessed by transthoracic echocardiography and elevated levels of D-dimer 
(24.9 mg/L) and cardiac enzymes were detected. These signs and symptoms were compatible 
with pulmonary embolism, and a thrombus obstructing the pulmonary artery almost comp-
letely was detected by CT.  The patient was admitted to the coronary intensive care unit for 
close follow-up and treatment, since the thrombus in the pulmonary artery involved his vital 
functions and he had repetitive pre-arrest conditions. Hemodynamic support was started in the 
intensive care unit, since the patient had bradycardia and hypotension, and thrombolytic treat-
ment was initiated. His complaints resolved within the first hour of the intravenous thromboly-
tic treatment and his vital signs returned to normal ranges. However, gastrointestinal bleeding 
was seen in the second hour of the treatment and minor bleeding episodes were detected during 
follow-up. Clinical condition of the patient was improved during the medical treatment and he 
was discharged on the 10th day of his admission with a discharge prescription of rivaroxaban.  
Results and Conclusion: This case report includes a nursing care plan developed according 
to the Gordon’s Functional Health Patterns Nursing Care Model for E.B. who was followed 
for massive pulmonary embolism. This model, which was first developed by Gordon in 1987, 
individuals under 11 headings in biopsychosocial dimensions. Pulmonary embolism is a con-
dition affecting individuals in various dimensions, including clinical and treatment processes. 
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The importance of management of minor and major complications developed as a result of 
thrombolytic therapy applied in this case is emphasized in terms of the health and comfort of 
the patient.  Based on the literature findings, the sample nursing care for a patient with massive 
pulmonary embolism is expected to contribute to the effective and safe nursing care and to be 
helpful for the nurses, academicians, health professionals, and nursing students.



DERGİ HAKKINDA

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

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

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel 
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildi-
rilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olma-
lıdır. Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için 



gönderilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Her iki hakemden olumlu dönüş alan 
çalışmalar yayına alınır.  Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem 
onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve 
materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair 
bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye 
olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi 
izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için 
aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez 
talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın 
kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer 
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayı-
nın dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur. 
Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dahil edilmez. 
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. 
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına 
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal 
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü 
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir. 

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da ya-
zarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde ya-
yınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleşti-
rilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Bu 
konuda dergimiz üzerinde hiçbir kurum, kişi ya da diğer yetkili olanlar yaptırım uygulayamaz. 
Dergimiz online olarak hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışma-
ların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak 
amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir 
yazara ya da yazarlara basılı materyal göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve 
basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mi-
zanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden 
bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale baz alınarak 
yapılmaktadır. 

 



Değerli Bilim İnsanları., 

 

T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Temel Alanı Doçentlik Sınavı 
Başvuru koşulu olarak 101 nolu madde getirilmiştir. Bu maddenin, 1-Uluslararası makale 
bölümünün (b) şıkkında “Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen 
indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makale-
si (10 puan) istenmektedir. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD) 
alan indeksli dergi kriterlerinde yer almakta ve değerlendirilmektedir.



ABOUT

“International Refereed Journal of Nursing Research” has started to publish articles as of 
2014. Our journal includes valuable and qualified articles which will provide sources for the 
literature. Our journal is an international refereed journal, and published three times a year. 
The issues of our journal are published on APRIL, AUGUST and DECEMBER. Both online 
and hard versions of the journal are available. Our journal welcomes all types of articles with 
respect to Nursing Research. Editor-in-Chief of the journal is Professor Ümran SEVİL (MD) 
who carries out their activities in accordance with the decisions taken by the Executive Board of 
the journal. Editor-in-Chief is the member of the board who has the highest rank, and decisions 
taken by 51% of executive board are implemented. Each submitted article is approved by two 
referees who are experts in their fields, and is expected to be granted with positive opinions of 
referees as to being eligible for publishing. Within the same issue, single article of the author 
is published. If the author has more than one article which is approved by referees and the exe-
cutive board, those are lined up for the following issues. No author has any kind of power on 
referees and executive board. Copy right agreement is not demanded for articles which have 
been uploaded to the system for publishing. Rights of articles which have been uploaded to the 
system are considered to be transferred to the journal. Author or authors are regarded to have 
agreed on this and have been included in this system by committing to act in accordance with 
the publishing conditions of the journal. 

Academicians and researchers who would like to become a member of referees and scientific 
boards of the journal are required to hold Ph. D. degree and be granted with the title of Doctor 
and to be experts in their fields. In addition, one of the conditions is to have carried out scienti-
fic studies. No one who has not published works in his/her field and does not have the titles of 
Doctor or Expert cannot become a member of referees and advisory boards. Executive board of 
the journal is the senior decision and executive mechanism of the journal. Each and every de-
cision of the executive board is absolute and irreversible. Without the decision of the executive 
board, nothing can be carried out or performed under no circumstance. The Editor-in-Chief of 
the journal can decide on whether works which have not been sent to the approval of refere-
es can be accepted or not, whether they can be included in the process of referees’ approval. 
Editor-in-Chief does not have to inform the executive board on this process. Executive board 
takes decisions regarding the participation of scientists in the referees, scientific and advisory 
boards of the journal. 

In our journal, special issues can be prepared for works which have been presented orally in 
some national or international congresses and which have been approved by a referee. Such 



special issues are just valid for oral presentations in agreed congresses. Such works have to be 
approved by scientific board of the congress and evaluated by referees. No work can be publis-
hed without referee assessment and approval. Works which are sent for publishing are submit-
ted to referees for their approvals. Works which are evaluated positively by the two referees are 
published. In addition, printed versions of the orally-presented works and their referee approval 
reports should be submitted to executive board of the journal as well as editor-in-chief. Works 
lacking this information and printed material cannot be accepted for our journal. Information 
regarding the process are provided for author and authors in a written format in the web page 
of the journal. Each author who registers to our journal and logins the system can follow up the 
process on the web page of the journal. All conditions and principles are eligible and same for 
each and every author. These conditions and rules cannot be changed for anyone. Any change 
or difference cannot be requested. Works sent to be published in the journal have to be related 
to the fields that the journal accepts. If a work does not hold such features, it is not published 
in the journal. Procedure regarding refereeing process is under the control of editor-in-chief. 
Editor-in-chief has the authority to decide on the procedure of refereeing process for a work. 
A work which has not been found appropriate or not been accepted by the editor-in-chief can-
not be included in the refereeing process of the journal. Under such circumstances, author or 
authors cannot form any liability for the journal and other bodies. Even if a work is approved 
by a referee or accepted in the system to be published, its publication can be cancelled due to 
negative opinion of editors or executive board regarding the publication of the work or related 
decision of the boards. Under such cases, author or authors cannot impose sanctions on the jo-
urnal. Any kind of authority belongs unilaterally to editors and executive board of the journal.

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

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

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

BAYIK, A., SEVİL, Ü. (2004). Hemşirelik Disiplini ve Araştırma. İçinde İ. Erefe (Ed.), Hemşi-
relikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri, 3. Baskı, İstanbul, Türkiye: Odak Baskı Ofset, 
ss.13-26

* ÇEVİRİ KİTAP

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



* MAKALE KAYNAKLARDA

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 (UHD), 1(1):22-35. doi: 10.17371/
UHD.2014018935

ÖZCAN, B., KOCAMAN, H. (2016). Eşler Arasındaki Yaş Farkının Boşanmalar Üzerindeki 
Etkisi. ACED Dergisi, 10:1-17. doi: 10.17359/ACED.20161024262

ŞEN, E., GÜNERİ, S.E., YANIKKEREM, E., HADIMLI, A., KAVLAK, O., ŞİRİN, A., et al. 
(2012). Determination of Knowledge Requirements and Health Practices of Adolescent 
Pregnant Women. International Journal of Caring Sciences, 5(2):171-178

* İNTERNETTE YAZARI BELLİ OLAN KAYNAKLARDA

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (ASPB). (2016). Kadına Yönelik Şid-
detle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020). http://kadininstatusu.aile.gov.tr/
data/585d231c369dc55714513399/Kadına%20Yönelik%20Şiddetle%20Mücadele%20
Ulusal%20Eylem%20Planı%202016-2020.pdf, Erişim Tarihi: 06.05.2017

KELLNER, D. (2012). Cultural Studies and Philosophy: An Intervention. http://pages.gseis.
ucla.edu/faculty/kellner/essays/culturalstudiesphilosophy.pdf, Accessed: 12.03.2013 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK). (2015). Ölüm İstatistikleri, 2015. http://www.
tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21522,  Erişim Tarihi: 06.05.2017

ERİŞİM TARİHİ MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR!



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.

7 The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previo-
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 
author(s). If such cases occur, the article is rejected on condition that refutation is published 
and the journal imposes the required sanctions on the author(s).

8 Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are 
saved to be published in the following issues. Evaluation 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 
can be raised by our editorial board for the manuscripts not complying with the spelling 
rules. The articles edited in line with the spelling rules are sent to referee evaluation. The 
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 
informed via the system by e-mail. The paper can be REJECTED with the decision of chief 
editor even though it has gone through the referee approval. All rights belong to the chief 
editor in this matter. None of the author(s) can impose a sanction on the decisions of chief 
editor or raise any demand.

12 If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and 
explained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the 
journal cannot be held responsible for this situation.

13 If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators 
who will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights.

14 The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights by author(s). For this re-
ason, it is not necessary for the author(s) to sign any other documents. The studies uploaded 
to the system are regarded as being transferred to our journal with all rights. If necessary, 
author(s) can be demanded a transfer contract with wet signature.

15 In the articles evaluated in our journal, the correspondent author is regarded as the addres-
see; other authors are not communicated and informed. The journal is not supposed to give 
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.
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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 INVOLVED IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO 
THESE PRINCIPLES. OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF 
PUBLICATION PRINCIP LES, AND PUBLISHING, EVALUATION OR REFUSAL OF 
WORKS. THIS RIGHT CANNOT BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES 
AND CONDITIONS. OUR JOURNAL HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS 
WITHIN THE FRAMEWORK OF RELE VANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE 
OF AUTHOR/AUTHORS WHO DO NOT ACT IN ACCORDANCE WITH RELEVANT 
PRINCIPLES AND RULES. EVERYBODY WHO IS INVOLVED IN THE SYSTEM 
HAS AUTOMATICALLY AGREED ON THESE POINTS IN ADVANCE.



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.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1 Is your journal a refereed and international journal?
Our journal is a refereed, scientific and international journal.  It is indexed by many 
international indices.

2 Which fields are accepted in your journal?
Only the papers in the fields accepted by the journal are approved.

3 Does your journal charge any publication fee?
A certain amount of fee is requested per the manuscript accepted for publication in return 
for some expenses. There is no such demand for the rejected papers.

4 Are the readers allowed to access to the volumes and the articles without being a 
member of the journal?
All the volumes can be downloaded from our website in pdf format without being a member.

5 What is the publication frequency of the journal?
The journal publishes three times a year; the volumes with full texts are uploaded to the 
system at the end of April, August and December. However, some special issues can be 
published in some cases.

6 Are the authors informed about the evaluation process of the submissions?
The journal is web-based, and the authors can follow all kinds of information concerning 
their submissions from the membership panel of the system. The authors will also be 
provided with the necessary information about the process and procedure.

7 How many referees evaluate a manuscript?
Manuscripts are firstly evaluated by the field editors and then the ones found appropriate 
are sent to the referees by the field editors. Field editors send the approved papers to two 
field referees and referee evaluation process begins. This process takes two months at most 
according to the referee evaluation. If evaluation reports are not received within three 
months, the article is sent to the third referee.  If there is still not any progress, field referee, 
and the editorial board decide on the publication process.

8 Is any information concerning “the author and authors” confidential?



In this journal and all the international refereed journals, information, concerning the 
author(s) is known only by the system editors, field editors, chief editor and assistant chief 
editors. This information is completely kept confidential.  The referees or members of the 
journal are not allowed to access to the relevant information.

9 Are there a certain number of articles to be published in the journal?
There are not a certain number of articles in the journal. Each article, approved by the 
referees and the editorial board, is accepted to be published in the journal without delay and 
sent for the layout process which is the final stage.

10 Is an author allowed to submit more than one paper in the same issue?
It is out of the question in terms of ethics. However, more than one manuscript of the same 
author can be published in the same journal or the following issues if the publication and 
editorial board approve the articles.  But this situation is only valid for specific cases and 
those requiring initiative. This case is only valid for special conditions and those requiring 
initiative.

11 Is there sufficient number of referees in all the fields that the journal accepts articles?
All the submissions sent to our journal are subjected to evaluation by expert academicians 
and scientists and referees are not getting paid for the evaluation they make. Evaluation and 
reports are only on a volunteer basis.

12 What is the duty of the science and advisory board?
The science and advisory board is responsible for solving the incompatibility problems 
that the referees experience; the board gives the final decision independently, and they 
act actively to solve such problems. The decisions of the science and advisory board are 
accepted without questioning. The decisions are applied accordingly. Their decisions cannot 
be changed and offered to be changed.

13 Is an author allowed to submit his/her paper to the science and advisory board in a 
negative situation?
This situation is out of the question. Functionality of science and advisory board occurs 
only with the approval of the editor-in-chief.

14 If an author submits her/his paper simultaneously to another journal for consideration, 
and the paper is accepted in that journal too, what kind of procedures is taken?



The executive board and editorial board give the final decision in such cases. As the 
publication board does not regard such attitudes as ethical, even if the paper has been 
published, it is removed from the system on condition that refutation is published, 
necessary institutions are informed, and the rights are reserved. However, in order to avoid 
such problems, the guidelines for the authors should be read carefully and the appropriate 
papers should be submitted. Our journal’s all rights are kept reserved under the guidance 
of journal’s legal advisors within the framework of Turkish Commercial Law and Law on 
Intellectual and Industrial Rights in such negative conditions. It defends its material and 
moral rights within the framework of Laws of Turkish Republic.

15 Does your journal accept papers from other languages?
Currently, the language of our journal is Turkish and English. However, studies in English 
and other languages are also accepted.

16 Is an author allowed to get information about referees evaluating her/his paper?
It is out of question. The names of the referees will never be revealed to the authors even if 
they want to learn. The author cannot recommend a referee for the paper s/he sent. Only the 
editor-in-chief, assistant editors, field editor and system editor can decide on this. It is also 
out of the question to assign a referee outside those boards and to give information.

17 Is an author allowed to give a name of a referee that s/he does not want her/his paper 
to be evaluated by?
If such a problem occurs, and the referee is in the journal list, on condition that the process is 
confidential, the author should submit the necessary explanations and reasons in an official 
document to the editor-in-chief. If this is approved by the chief editor, necessary steps are 
taken; otherwise, common procedures and standard working are carried out.

18 Is an author allowed to suggest a referee to contribute to the evaluation process?
It is out of question. The field and system editors decide on the issue. Authors cannot 
interfere in this process.

19 Are the authors to sign the transfer agreement or publishing transfer contract?
This situation is stated on the main page of the journal in the section titled publication 
principles. All the submitted papers are accepted to be transferred to the journal with 
exclusive rights.  The author is not asked to sign the document concerning the submission. 
However, in some cases the author should sign the contract, required by the field editors 



or administrative board and submit it to the chief editor officially. Otherwise the paper will 
not be published.

20 Is an author allowed to withdraw his/her paper when desired?
If the evaluation process has started, papers cannot be withdrawn. The paper can only be 
withdrawn in case of plagiarism and scientific disquality and if the author sends an official 
letter, explaining the situation to the chief editor. The journal acts unilaterally in this issue.

21 What is the process in papers requiring the approval and report of ETHICS BOARD?
As in “Media Organs” of National and International journals, author(s) has to upload “Date 
of Report”, “Report Information-Report Number” to “Ethics Board Report Information” 
part of the publication sub mission system of the journal in “EXPERIMENTAL, CASE 
STUDY and INSTITUTIONAL” works requiring ETHICS BOARD approval and report. 
The chief editor has the right to ask for the original report if deemed necessary with an 
official approval of the institution. In such cases, if the chief editor doesn’t get the ethics 
board report despite the request made, the manuscript cannot be included in the system and 
published even if it has obtained referee approval and completed the publication process. 
The paper is rejected with the decision of chief editor and other editors. In this case, 
author(s) cannot make a demand for right. This information isn’t necessary for the papers 
not requesting ethics board report or being lack of this report. However, this information 
should be uploaded to the system by author(s) for the papers requesting and having the 
ethics board report. Author(s) are held responsible for this situation. Our journal doesn’t 
accept any liability and responsibility regarding this matter. The whole responsibility in 
legal process belongs to author(s). Otherwise, our journal cannot bear any legal, spiritual 
and material responsibility. Journal management and referees cannot be imposed any 
liability in this matter. In case of a possible negative condition, our journal unilaterally 
reserves its legal rights.
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