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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.



VIII

İÇİNDEKİLER

ARAŞTIRMA ve UYGULAMA

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ  
BECERİLERİ ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN  
DEĞERLENDİRİLMESİ 1-21
Deniz ÖZTÜRK, Zehra GÖÇMEN BAYKARA, Evrim EYİKARA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞU OLAN  
EBEVEYNLERE “VÜCUDUMA DOKUNMA!”  
FARKINDALIK EĞİTİMİ 22-47
Sebahat ALTUNDAĞ

İNME TANISI ALMIŞ HASTALARA BAKIM VEREN AİLE 
ÜYELERİNİN BAKIM VERME YÜKÜ İLE  
YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 48-69
Simge KALAV, Sabire YURTSEVER

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL  
TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARI VE BİLGİSAYAR-
LA İLGİLİ ÖZ YETERLİK  
ALGILARININ İNCELENMESİ 70-88
Birgül VURAL DOĞRU, Hediye UTLİ, Leyla ZENGİN

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARDA 
KARŞILAŞTIKLARI EMZİRME SORUNLARI, 
ÇÖZÜM UYGULAMALARI VE PROBLEM ÇÖZME 
BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 89-104
Keziban AMANAK1, Süreyya BULUT2, Ümran SEVİL3

HEMŞİRELERİN MEDYA KULLANIM  
DURUMLARININ BELİRLENMESİ 105-124
Ayten YILMAZ YAVUZ, Sümeyye BAKIR, İsa ÇELİK

HUZUREVİ VE EVDE YAŞAYAN YAŞLILARIN 
 YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN  
KARŞILAŞTIRILMASI 125-143
Betül ERBATU, İlknur METİN AKTEN, Bülent KILIÇ

PRİMİPAR KADINLARIN DOĞUM SONU CİNSEL YAŞAM-
LARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 144-168
Rukiye TÜRK, Reyhan ERKAYA

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BEBEĞİ YA-
TAN ANNELERİN ANNE-BEBEK BAĞLANMA DÜZEYLERİ 
VE BEBEĞİN EVDE BAKIMINA  
YÖNELİK GEREKSİNİMLERİ 169-184
Betül AKTAŞ, Nihan DEMİRDÜZEN

DERLEME ve LİTERATÜR

ONKOLOJİ HASTALARINDA KONFOR VE  
HEMŞİRELİK 185-201
Aysun CAN, Sevilay HİNTİSTAN



IX

EDİTÖRLER

BAŞEDİTÖR 
Prof. Dr. Ümran SEVİL - Ege Üniversitesi

EDİTÖRLER
Prof. Dr. Gül ERTEM - Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Oya KAVLAK - Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Şenay ÜNSAL ATAN - Ege Üniversitesi

BAŞ EDİTÖR YARDIMCILARI 
Dr. Öğr. Üyesi. Özlem DEMİREL BOZKURT - Ege Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi. Sezer ER GÜNERİ - Ege Üniversitesi
Dr. Ruşen ÖZTÜRK - Ege Üniversitesi

İNGİLİZCE DİL EDİTÖRLERİ
Dr. Öğr. Üyesi. Abdullah KARATAŞ - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS - Atılım Üniversitesi
Dr. Sinem HERGÜNER - Gazi Üniversitesi
Öğr. Gör. Furkan CANBAY - Atatürk Üniversitesi
 
TÜRKÇE DİL EDİTÖRLERİ
Doç. Dr. Gülsemin HAZER - Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Yakup POYRAZ - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 
İSTATİSTİK VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME EDİTÖRLERİ
Prof. Dr. Ahmet ERGÜLEN - Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşe ÇEVİRME - Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Mahmut DEMİRBAŞ - Avrasya Üniversitesi
Doç. Dr. Serdar TOK - Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR - Manisa Celal Bayar Üniversitesi

EPİDEMİYOLOJİ VE BİYOİSTATİSTİK EDİTÖRÜ
Prof. Dr. Handan ANKARALI - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Gül KİTAPÇIOĞLU - Ege Üniversitesi

SİSTEM EDİTÖRLERİ 
Dr. Öğr. Üyesi. Özlem DEMİREL BOZKURT - Ege Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi. Sezer ER GÜNERİ - Ege Üniversitesi
Dr. Ruşen ÖZTÜRK - Ege Üniversitesi

TEKNİK EDİTÖRLER
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ - Hitit Üniversitesi
Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ - Hitit Üniversitesi
Burhan MADEN

YAYIN KURULU 
Prof. Dr. Adel AL  BATAINEH - State University 
Prof. Dr. Ayşegül BİLGE - Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet ERGÜLEN - Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ - Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR - Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Gwendolyn CHİLDS - UAB University
Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ - Çanakale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Gül ERTEM - Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Handan ANKARALI - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim BALCIOĞLU - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Katrien BEECKMAN - University of Antwerp
Prof. Dr. Marie BERG - University of Gothenburg
Prof. Dr. Marie BAKİTAS - UAB University
Prof. Dr. Mary STEEN - University of South Australia
Prof. Dr. Mairead KIELY - University College Cork
Prof. Dr. Nancy E. GLASS - Johns Hopkins
Prof. Dr. Oya KAVLAK - Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Phyllis SHARPS - Johns Hopkins
Prof. Dr. Peter VAN BOGAERT - University of Antwerp
Prof. Dr. Patrick MAFORA - University of South Africa
Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN - Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Suzanne B. BAKKEN - Columbia University
Prof. Dr. Tonda L. HUGHES - Columbia University
Prof. Dr. Ümran SEVİL - Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Ülkü GÜNEŞ - Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Yaşar Nuri ŞAHİN - Kastamonu Üniversitesi
Doç. Dr. Annick BOGAERTS - Universiteit Antwerpen
Doç. Dr. Ayşe ÇEVİRME - Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Çetin YAMAN - Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Eray YURTSEVEN - İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Fatma ORGUN - Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Gülsemin HAZER - Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Gülten HERGÜNER - Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice BAL YILMAZ - Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Hafize ÖZTÜRK CAN - Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Lola COKE - Johns Hopkins
Doç. Dr. Mahmut DEMİRBAŞ - Avrasya Üniversitesi
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ - Hitit Üniversitesi
Doç. Dr. Robert J. LUCERO - University of Florida
Doç. Dr. Sandra WOLFE CİTTY - University of Florida
Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR - Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Serdar TOK - Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Şenay ÜNSAL ATAN - Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR - Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Yakup POYRAZ - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi. Abdullah KARATAŞ - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi. Arash RASHİDİ - University Hospitals
Dr. Öğr. Üyesi. Azadeh DAVARİ - University San Diego
Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN - Ege Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi. Deborah WANSBROUGH - University of Alberta
Dr. Öğr. Üyesi. Elizabeth COHN - Columbia University
Dr. Öğr. Üyesi. Fahriye VATAN - Ege Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi. Nilgün ULUTAŞDEMİR - Avrasya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi. Özlem DEMİREL BOZKURT - Ege Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi. Petra RUST - University of Vienna
Dr. Öğr. Üyesi. Sezer ER GÜNERİ - Ege Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi. Vasfiye BAYRAM DEĞER - Mardin Atuklu Üniversitesi

HUKUK DANIŞMANLARI 
Av. Fevzi PAPAKÇI
Av. İbrahim DURSUN
Av. Mehmet AYDIN
Av. Nazmi ARİF
Av. Onur BAYKAN
Av. Rozerin Seda KİP
Av. Yasemin ÖZ



X

DISCIPLINES

 9  Surgical Nursing

 9  Child Health and Nursing

 9  Other Scientists

 9  Obstetrics and Gynecology Nursing

 9  Public Health Nursing

 9  Fundamentals of Nursing

 9  Nursing Administration and Nursing 
Education

 9  Psychiatric Nursing

 9  Internal Medicine, Nursing

 YAYIN KABUL ETTİĞİMİZ ALAN VE DİSİPLİNLER

 9  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

 9  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği

 9  Diğer Bilim Dalları

 9  Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Hemşireliği

 9  Halk Sağlığı Hemşireliği

 9  Hemşirelik Esasları

 9  Hemşirelikte Yönetim ve Hemşirelikte 
Öğretim

 9  Psikiyatri Hemşireliği

 9  İç Hastalıkları Hemşireliği



XI

DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER



XII

Değerli Okurlarımız, 

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergimizin on beşinci sayısını siz okurlarına 
sunmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Öncelikle dergimize gösterdiğiniz yoğun ilgiye çok teşekkür 
ederiz. Dergimizin bu sayısında:  HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BECERİLERİ ÖĞ-
RENME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞU OLAN 
EBEVEYNLERE VÜCUDUMA DOKUNMA! FARKINDALIK EĞİTİMİ, İNME TANISI ALMIŞ 
HASTALARA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİNİN BAKIM VERME YÜKÜ İLE YAŞAM KALİ-
TELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL TEKNOLOJİYE YÖ-
NELİK TUTUMLARI İLE BİLGİSAYAR ÖZ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ, EBELİK 
ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARDA KARŞILAŞTIKLARI EMZİRME SORUNLA-
RI, ÇÖZÜM UYGULAMALARI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ, HEM-
ŞİRELERİN MEDYA KULLANIM DURUMLARININ BELİRLENMESİ, HUZUREVİ VE EVDE 
YAŞAYAN YAŞLILARIN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, PRİMİPAR KA-
DINLARIN DOĞUM SONU CİNSEL YAŞAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, YENİDOĞAN 
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BEBEĞİ YATAN ANNELERİN ANNE-BEBEK BAĞLANMA DÜ-
ZEYLERİ VE BEBEĞİN EVDE BAKIMINA YÖNELİK GEREKSİNİMLERİ başlıklı 9 makale ve 
ONKOLOJİ HASTALARINDA KONFOR VE HEMŞİRELİK başlıklı 1 derleme ile birinden değerli 
toplam 10 çalışmaya yer verdik. Bu makalelerin hemşirelik alanında hizmet veren hemşirelere ve aka-
demisyenlere yararlı olacağını düşünmekteyiz. Siz değerli okuyucu ve yazarlarımızın da desteğiyle daha 
birçok sayıya imza atacağımıza olan inancımız tamdır. Bilimsel süreli yayıncılıkta hakemli bir derginin 
bilimsel niteliğinin geliştirilmesinde, dergi hakemlerinin ve editörün çok önemli sorumlulukları vardır. 
Bugüne kadar değerli zamanlarını vererek makale değerlendirmelerini titizlikle yapan hakemlerimize 
teşekkür ediyoruz. Yayınlarıyla bizleri destekleyen yazarlarımıza, okuyucu ve takipçilerimize, dergide 
emeği geçen herkese yürekten sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunar, esenlik ve mutluluklar dileriz.

Prof. Dr. Ümran SEVİL
Baş Editör

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

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı 
olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri 
kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalış-
malar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar 
kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek 
her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer 
şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde 
dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve 
mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması 
aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
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Dear readers,

We are glad and proud to present you the fifteenth volume of the International Refereed Journal 
of Nursing Researches. We would like to thank you for the deep interest. There are a total of 10 papers 
in this volume composed of 9 articles namely EVALUATION OF NURSING STUDENTS’ LEVEL 
OF LEARNING PROFESSIONAL SKILLS, AWARENESS TRAINING CALLED ‘DON’T TOUCH 
MY BODY!’ FOR PARENTS WITH PRE-SCHOOL CHILDREN, THE RELATIONSHIP BETWEEN 
CARE GIVING LOAD OF THE FAMILY MEMBERS CARING FOR THE PATIENTS DIAGNOSED 
WITH STROKE AND THEIR LIFE QUALITY, INVESTIGATION OF NURSING STUDENTS’ AT-
TITUDES TOWARDS DIGITAL TECHNOLOGY AND THEIR COMPUTER SELF-COMPETENCE 
PERCEPTIONS, THE BREASTFEEDING PROBLEMS THE MIDWIFERY STUDENTS COME 
ACROSS IN CLINICAL PRACTICES, ANALYSIS OF SOLUTION PRACTICES AND PROBLEM-
SOLVING SKILLS, DETERMINATION OF MEDIA USE OF NURSES, COMPARISON OF LONE-
LINESS LEVELS OF ELDERLY STAYING IN NURSING HOMES AND THEIR HOMES, THE 
EVALUATION OF THE POST-DELIVERY SEXUAL LIFE OF PRIMIPARA WOMEN AND MOTH-
ER-CHILD ATTACHMENT LEVELS OF MOTHERS WITH BABIES STAYING IN NEWBORN IN-
TENSE CARE AND THEIR REQUIREMENTS FOR HOME CARE OF BABIES and 1 compilation 
study titled COMFORT AND NURSING IN ONCOLOGIC PATIENTS. We think that these articles 
will be useful for nurses and academicians in the field of nursing. We firmly believe that we will publish 
many more volumes thanks to the support of our readers and authors. 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 
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accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition. 
in this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current 
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers 
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BECERİLERİ ÖĞRENME 
DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (1)

EVALUATION OF NURSING STUDENTS’ LEARNING LEVEL OF 
PROFESSIONAL SKILLS

Deniz ÖZTÜRK1, Zehra GÖÇMEN BAYKARA2, Evrim EYİKARA3

1 Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara / Türkiye 
2-3 Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara / Türkiye

ORCID ID: 0000-0003-0355-28821, 0000-0002-9076-66532, 0000-0003-1334-42433

Öz: Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin mesleki 
becerileri öğrenme düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla 
yapılmıştır. Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırmada, araştırma-
nın evrenini iki üniversitenin hemşirelik bölümü öğrencileri 
oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini araştırmaya katılma-
yı kabul eden öğrenciler oluşturmuştur (n = 551). Veri toplama 
formunun birinci bölümünde öğrencilerin tanıtıcı özellikleri, 
ikinci bölümünde temel mesleki beceriler yer almaktadır. Öğ-
renciler her bir beceride hangi düzeyde kazanım sağladıkları-
nı, Sönmez’in (2015) devinişsel alan sınıflandırmasındaki ilk 
üç düzeye göre işaretlemişlerdir. Veriler SPSS 20 programı 
ile sayısallaştırılmıştır. Bulgular: Güvenli çevrenin sağlan-
ması, hareket, hijyen ve rahatlığı sağlama, yaşamsal bulgular 
uygulamalarında öğrencilerin birinci sınıftan itibaren 3. dü-
zeyde kazanım sağladıkları görülmektedir. Aspirasyon yap-
ma, trakeostomi bakımı, ilaç uygulamaları, enteral beslenme, 
lavman uygulaması gibi kompleks becerilerde birinci, ikinci 
ve üçüncü sınıflarda öğrencilerin 3. düzeye gelebilme oranı 
düşüktür, dördüncü sınıfta ise anlamlı bir artış görülmektedir. 
Öğrencilerin çoğu nazogastrik sonda yerleştirme, mesane ka-
teterizasyonu, abdominal stoma uygulamalarında 1. düzeyde 
kazanım sağladıklarını belirtmiştir. Sonuç: Araştırma sonuç-
larına göre öğrencilerde beceri gelişiminin yıllara göre anlam-
lı artış gösterdiği, fakat dördüncü sınıfın sonunda becerileri 
3. düzeyde uygulayabilme oranının istendik oranda olmadığı 
görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Becerileri, Hemşirelik Eğiti-
mi, Klinik Eğitim

Abstract: Aim: This study conducted to evaluate nursing 
students’ learning level of the professional skills. Method: 
In this descriptive research, research population comprised 
nursing students from two universities. The research sample 
was the students who agreed to participate (n = 551). While 
the descriptive characteristics of the students were requested 
in the first section of the data collection form, the professio-
nal skills were requested in the second section of the form. 
The students indicated their level of attainment for each skill 
according to the first three levels specified in the Sönmez’s 
(2015) psychomotor skills taxonomy. The statistical analysis 
was conducted using SPSS version 20.0 software. Results: 
As of the first year, the success of the students was obser-
ved to be at the third level regarding skills about providing a 
safe environment, movement, hygiene and comfort, and vital 
signs. The proportion of students who reached the third level 
regarding complex skills, such as aspiration, tracheostomy 
care, medications, enteral nutrition, and enema application, 
was found to be significantly lower among the students in the 
first, second and third years, whereas this level was found to 
be significantly high among students in the fourth year. Most 
of the students reported that they were at the first level regar-
ding nasogastric catheter placement, urinary catheterization, 
and abdominal stoma applications. Conclusion: A significant 
increase was observed in the students’ skill development over 
the years; however, at the end of the fourth year, the ability 
to apply skills at the third level was not at the expected level.

Key Words: Nursing Skills, Nursing Education, Clinical Te-
aching
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GİRİŞ

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantı-
sı yoluyla kasıtlı ve istendik davranış değişik-
liği oluşturma sürecidir (Demirel, 2015: 6). 
Eğitim alanında insan davranışları; bilişsel, 
duyuşsal, devinişsel ve sezgisel olarak grup-
landırılır. Bilişsel alan zihinsel etkinliklerin 
baskın olduğu davranışların, duyuşsal alan 
öğrenilmiş duyguların, devinişsel alan öğre-
nilmiş becerilerin, sezgisel alan ise öğrenil-
miş içe doğmaların ve sezgilerin kodlandığı 
alandır (Sönmez, 2015: 41).

Devinişsel alan ile ilgili birçok bilim insa-
nı tarafından sınıflama yapılmıştır. Sönmez 
(2015: 45,114), devinişsel alana yönelik sı-
nıflandırmasını Benjamin Bloom’un bilişsel 
alan ve Krathwohl’un duyuşsal alan sınıflan-
dırmalarını göz önünde bulundurarak yap-
mıştır. Devinişsel davranış nasıl ve ne yolla 
başladığına, birbirinin ön koşulu olma du-
rumuna, basitten karmaşığa, kolaydan zora 
ve kişiye kazandırılırken izlenen sıraya göre 
beş düzeye ayrılmıştır. Bu düzeyler sırasıyla 
“Uyarılma”, “Kılavuz denetiminde yapma”, 
“Beceri haline getirme”, “Duruma uydurma” 
ve “Yaratma”dır.

Sönmez’in (2015) sınıflandırmasına göre; kişi 
devinişsel alanla ilgili becerileri öğrenirken 
ilk olarak becerinin nasıl yapıldığını dikkatli-
ce izler. Davranış örüntülerini bir ya da birçok 
duyu organı yoluyla fark eder ve daha sonra 

beceriyi sergilemek için vücudunu istenilen 
konuma getirir (Düzey 1: Uyarılma). Daha 
sonra kişi işlem basamaklarını gereken sıra-
ya göre önce kılavuzu ile birlikte, kılavuzun 
yardımıyla; ardından kılavuzun denetiminde 
kendi kendine yapar. Kılavuzdan gelen dü-
zeltme ve dönütler ile birlikte beceri, istenilen 
nitelikte yapılması için geliştirilir (Düzey 2: 
Kılavuz denetiminde yapma). Sonraki düzey-
de kişi hedef davranışları kendi başına, yar-
dım almadan gereken nitelikte yaparak bece-
riyi kazanır. Böylece beceri istenilen nitelikte, 
belirtilen sürede, en az enerji ve malzeme kul-
lanılarak yapılır hale gelir (Düzey 3: Beceri 
haline getirme). Bir sonraki düzeyde kişi, be-
ceri haline getirme basamağındaki kazanımı-
nı devinişsel beceri ağırlıklı yeni bir durumda 
tek başına ve yardıma ihtiyaç duymadan kısa 
sürede uygular (Düzey 4: Duruma uydurma). 
Son düzeyde ise kişi artık benzeri olmayanı 
yapar, yeniden ortaya koyar, orijinal ve yeni 
bir davranış örüntüsü oluşturur (Düzey 5: Ya-
ratma) (Sönmez, 2015: 113).

Hemşirelik eğitimi bilişsel, duyuşsal ve de-
vinişsel öğrenme alanlarına yönelik davra-
nış değişikliği kazandırılmasını hedefleyen 
bütüncül bir disiplindir (Morgan, 2006: 156; 
Hacıalioğlu, 2013: 13). Hemşirelikte bilişsel 
alan uygulamaların temelini oluşturan bilgi-
lerin kazanılmasını, duyuşsal alan hemşirelik 
uygulama standartları ile ilgili değer, tutum 
ve inançların gelişmesini, devinişsel alan ise 
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psikomotor becerilerde yetkin olmayı gerek-
tirmektedir (Karaöz, 2013: 151; Ozturk et al., 
2015: 402,403). Devinişsel alan, hemşirelik 
eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Hemşire-
lik eğitiminde öğrencilere karmaşık ve zorluk 
derecesi birbirinden farklı çok sayıda mesleki 
beceri kazandırılmaya çalışılmaktadır (Boxer 
and Kluge, 2000: 327,328; HUÇEP, 2013). 
Bu amaçla öğrencilerin etkili laboratuvar 
çalışmalarında bulunması, mesleki beceri-
leri kılavuz denetiminde ve geri dönütler ile 
iyi nitelikte uygulamaları oldukça önemlidir 
(Elbas et al., 2010: 2163,2164; Ozturk et al., 
2015: 403).

Avrupa Birliği kriterleri doğrultusunda, 
ülke genelinde standart bir hemşirelik eğiti-
mi oluşturmak amacıyla geliştirilen “Hem-
şirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı” 
(HUÇEP), öğrencilerin beceri kazanmaları 
gereken mesleki uygulamaları listelemiştir. 
HUÇEP’e göre; hemşirelik öğrencileri eği-
timleri süresince 19 uygulama başlığı altında 
yer alan 177 beceriyi, en az enerji ve malze-
me kullanarak yapabilir düzeye gelmelidir 
(HUÇEP, 2014). 

Sönmez’in (2015) devinişsel alan ile ilgili 
sınıflandırması, hemşirelik eğitimi açısından 
değerlendirildiğinde; öğrencilerin mezun ola-
na kadar “Uyarılma”, “Kılavuz denetiminde 
yapma” ve “Beceri haline getirme” düzeyleri-
ni tamamlamaları gerektiği düşünülmektedir. 

“Duruma uydurma” ve “Yaratma” düzeyleri 
ise daha çok mezun hemşirelerden beklenen 
devinişsel düzeylerdir. Zira bu düzeylerde 
kişilerden yardıma ihtiyaç duymaması ve 
benzeri olmayanı yapması beklenmektedir. 
Bu bağlamda, temel hemşirelik becerileri-
nin gelişimini sağlamak amacıyla öğrencile-
rin mevcut düzeylerinin belirlenmesi ve geri 
bildirimlerinin alınması oldukça önemlidir 
(Ozturk et al., 2015: 403,406). Öğrencilerden 
alınacak geri bildirimlerin ve mevcut beceri 
düzeylerini değerlendirmenin hemşirelik eği-
timi uygulamalarının niteliğine olumlu katkı-
lar sağlayacağı düşünülmektedir.

AMAÇ

Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin mes-
leki becerileri öğrenme düzeylerinin değer-
lendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

KAPSAM 

Bu araştırmaya iki üniversitenin Hemşirelik 
Bölümü öğrencileri dâhil edilmiştir. Hemşi-
relik öğrencilerinin, dördüncü sınıfın sonuna 
kadar öğrendikleri mesleki beceriler HUÇEP 
çerçevesinde sıralanmıştır. Sönmez’in (2015) 
devinişsel alan sınıflandırması kullanılarak 
öğrencilerin bu becerileri ne düzeyde kazan-
dıkları ve uyguladıkları değerlendirilmiştir. 
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri

Bu araştırma Ankara’da bulunan iki üniversi-
tenin Hemşirelik Bölümü’nde uygulanmıştır. 
Uygulamanın gerçekleştirildiği üniversite-
lerde mesleki becerilerin öğretimi için ben-
zer öğretim yöntemleri ve teknikleri kulla-
nılmaktadır. Konuların teorik kısmı öğretim 
üyeleri tarafından sınıf ortamında takrir, soru 
cevap, tartışma yöntemleri kullanılarak anla-
tılmaktadır. Daha sonra öğretim elemanları 
tarafından uygulamaya ilişkin demonstras-
yon yapılmaktadır. Demonstrasyondan sonra 
her bir öğretim elemanı eşliğinde yaklaşık 
20-30 kişilik gruplar ile laboratuvar uygula-
maları yapılmaktadır. Laboratuvar uygulama-
ları tamamlandıktan sonra öğrenciler öğretim 
elemanları eşliğinde klinik uygulamaya çık-
maktadır.

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Tanımlayıcı tipte yapılan bu araştırmanın ev-
renini, Ankara’da öğrenci sayısı en kalabalık 
olan bir devlet (n1 = 911) ve bir vakıf üniver-
sitesinin (n2 = 224) Hemşirelik Bölümüne 
kayıtlı 1135 öğrencisi oluşturmuştur. Araş-
tırmada örneklem seçimine gidilmemiştir. 
Araştırmaya katılmayı kabul eden toplamda 
551 öğrenci (n1 = 370, n2 = 181) araştırmaya 
dâhil edilmiştir. Araştırmada birinci sınıf (n 
= 243), ikinci sınıf (n = 117), üçüncü sınıf (n 

= 118) ve dördüncü sınıf (n = 73) öğrencileri 
yer almıştır.

Araştırmanın Etik Yönü

Uygulama öncesinde araştırmanın yapıl-
dığı kurumlardan yazılı izinler alınmıştır 
(17162298.600-69 ve 44821296-605.01- 
E.33428). Öğrencilere araştırmanın amacı ve 
yöntemi açıklanmıştır. Öğrencilerin araştır-
maya gönüllü katılımlarına dair sözel izinleri 
alınmıştır.

Araştırmanın Veri Toplama Araçları 

Veriler araştırmacılar tarafından literatürden 
yararlanılarak geliştirilen veri toplama for-
mu ile toplanmıştır (HUÇEP, 2014; Sönmez, 
2015). Veri toplama formunun birinci bölü-
münde öğrencilerin tanıtıcı özellikleri ile ilgili 
dört soru (öğrenci numarası, sınıfı, yaşı ve cin-
siyeti), ikinci bölümünde ise HUÇEP (2014) 
temel alınarak oluşturulan mesleki beceri lis-
tesi yer almaktadır. Listede 16 ana başlık al-
tındaki 162 mesleki beceriye yer verilmiştir. 
Her bir mesleki becerinin öğrenciler tarafın-
dan uygulanma durumlarını değerlendirmek 
amacıyla, Sönmez’in (2015) devinişsel alan 
sınıflandırmasının ilk üç düzeyi kullanılmıştır. 
Öğrencilerden her bir mesleki beceride kendi 
mevcut durumunu en iyi ifade eden kazanım 
düzeyini işaretlemeleri istenmiştir (Uyarılma: 
1. düzey, Kılavuz denetiminde yapma: 2. dü-
zey, Beceri haline getirme: 3. düzey).
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Araştırmanın Uygulanması 

Bu araştırma Mayıs-Haziran 2016 tarihle-
ri arasında gerçekleştirilmiştir. Veri toplama 
formu tüm öğrencilere eğitim öğretim yılının 
ikinci yarı dönemi sonunda uygulanmıştır. 
Veri toplama formu öğrencilere sınıf orta-
mında araştırmacılar tarafından dağıtılmıştır. 
Öğrencilerin veri toplama formunu tamamla-
ması yaklaşık 15 dakika sürmüştür.

Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırmanın verileri Statistical Packages for 
Social Sciences (SPSS) 20.0 kullanılarak sa-
yısallaştırılmıştır. Verilerin analizinde sayı ve 
yüzdelik hesapları kullanılmıştır. Nominal 
değişkenlerin grupları arasındaki ilişkiler in-
celenirken Ki-Kare analizi uygulanmıştır. So-
nuçların yorumlanmasında anlamlılık düzeyi 
0.05 olarak kabul edilmiştir. 

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Bu araştırma yalnızca Ankara’da bulunan iki 
üniversitenin Hemşirelik Bölümü öğrencileri 
ile yapılmıştır. Araştırmanın bulguları, öğren-
cilerin kendilerini değerlendirdikleri subjek-
tif verilere göre oluşturulmuştur. 

ARAŞTIRMA SORULARI

Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki 
sorulara yanıt aranmıştır:

1. Hemşirelik öğrencileri mesleki becerileri 
ne düzeyde öğrenmiştir?

2. Sınıflar arasında mesleki becerileri öğ-
renme düzeyleri, istatistiksel olarak an-
lamlı fark göstermekte midir?

3. Sınıf ilerledikçe öğrencilerin beceriyi uy-
gulama düzeyi gelişme göstermekte mi-
dir?

4. Öğrencilerin kompleks hemşirelik bece-
rilerini kazanma düzeyleri nedir?

BULGULAR

Tablo 1’de öğrencilerin “Güvenli çevrenin 
sağlanması”, “Hareket”, “Hijyen ve rahatlığı 
sağlama” becerilerini öğrenme düzeylerine 
ilişkin bulguları yer almaktadır. Tüm sınıflar-
da ve becerilerin tamamına yakınında 3. dü-
zeyde olduğunu belirten öğrencilerin sayısı, 
1. ve 2. düzeyde olduğunu belirten öğrenci-
lerden fazladır. Becerilerde 3. düzeyde ka-
zanım sağladığını belirten öğrencilerin çoğu 
üçüncü ve dördüncü sınıftadır. Becerilerde 
3. düzeyde kazanım sağladığını belirten öğ-
rencilerin oranı birinci sınıfta en fazla %57.6, 
ikinci sınıfta %60.7, üçüncü sınıfta %78.0 ve 
dördüncü sınıfta %86.3’tür.
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Tablo 1. Öğrencilerin “Güvenli Çevrenin Sağlanması”, “Hareket”, “Hijyen ve Rahatlığı 
Sağlama” Becerilerini Öğrenme Düzeylerinin Karşılaştırılması

BECERİLER DÜZEY
1. sınıf 2. sınıf 3. sınıf 4. sınıf Ki 

Kare

n % n % n % n % p

Basınç yarasını önleme

I. 65 26.8 33 28.2 28 23.7 5 6.9
93.153
0.001II. 21 8.6 24 20.5 16 13.6 10 13.7

III. 96 39.5 52 44.5 72 61.0 58 79.4

                       Bilmeyen 61 25.1 8 6.8 2 1.7 - -

Düşmeleri önleme

I. 58 23.9 23 19.7 20 17.0 6 8.2
73.371
0.001II. 14 5.8 17 14.5 8 6.8 4 5.5

III. 120 49.3 71 60.7 88 74.5 62 84.9

                             Bilmeyen 51 21.0 6 5.1 2 1.7 1 1.4

İzolasyon önlemlerini 
uygulama

I. 66 27.2 41 35.1 22 18.6 5 6.9
123.986
0.001II. 17 7.0 22 18.8 20 17.0 5 6.9

III. 94 38.6 46 39.3 75 63.5 63 86.2

                          Bilmeyen 66 27.2 8 6.8 1 0.9 - -

Steril eldiven, gömlek, maske 
giyme-çıkarma

I. 47 19.3 31 26.5 15 12.7 7 9.6
66.168
0.001II. 14 5.8 19 16.2 17 14.4 5 6.8

III. 140 57.6 64 54.7 84 71.2 60 82.2

                    Bilmeyen 42 17.3 3 2.6 2 1.7 1 1.4

Tıbbi asepsiye uygun maske 
takma

I. 37 15.2 35 29.9 19 16.0 5 6.9
67.065
0.001II. 20 8.2 17 14.5 11 9.0 4 5.5

III. 140 57.6 60 51.3 86 73.0 62 84.9

                       Bilmeyen 46 19.0 5 4.3 2 2.0 2 2.7

Yatak içinde hareket ettirme 
ve pozisyon verme

I. 50 20.6 29 24.8 15 12.7 6 8.2
48.216
0.001II. 30 12.4 24 20.5 27 22.9 11 15.1

III. 117 48.1 54 46.1 71 60.2 54 74.0

                       Bilmeyen 46 18.9 10 8.6 5 4.2 2 2.7
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Hastayı mobilize etme

I. 47 19.3 29 24.8 11 9.3 4 5.5
93.314
0.001II. 17 7.0 19 16.2 13 11.0 5 6.9

III. 121 49.8 64 54.7 92 78.0 63 86.3

                       Bilmeyen 58 23.9 5 4.3 2 1.7 1 1.3

ROM egzersizlerini yaptırma

I. 58 23.9 28 23.9 23 19.5 5 6.9
76.923
0.001II. 14 5.8 14 12.0 18 15.2 12 16.4

III. 101 41.5 60 51.3 73 61.9 54 74.0

                       Bilmeyen 70 28.8 15 12.8 4 3.4 2 2.7

Vücut mekaniklerine uygun 
hareket etme

I. 51 21.0 43 36.8 33 28.0 6 8.2
71.813
0.001II. 14 5.8 8 6.8 10 8.5 8 11.0

III. 114 46.9 51 43.6 70 59.3 58 79.5

                       Bilmeyen 64 26.3 15 12.8 5 4.2 1 1.3

Masaj yapma

I. 70 28.8 42 35.9 37 31.4 9 12.3
67.237
0.001II. 11 4.5 15 12.8 15 12.7 5 6.9

III. 117 48.2 48 41.0 65 55.0 59 80.8

                       Bilmeyen 45 18.5 12 10.3 1 0.9 - -

Tam vücut banyosu verme

I. 66 27.2 56 47.9 43 36.4 9 12.3
95.91
0.001II. 12 4.9 15 12.8 17 14.4 9 12.3

III. 109 44.9 34 29.0 57 48.3 55 75.4

                       Bilmeyen 56 23.0 12 10.3 1 0.9 - -

I. düzey: Uyarılma, II. düzey: Kılavuz dene-
timinde yapma, III. düzey: Beceri haline ge-
tirme

Tablo 2’de öğrencilerin “Yaşamsal bulgu-
lar” ve “Solunum Gereksinimi” becerilerini 
öğrenme düzeylerine ilişkin bulguları yer al-
maktadır. Sınıf ilerledikçe “Ağrıyı değerlen-
dirme”, “Kan basıncını ölçme ve değerlen-
dirme”, “Apikal ve periferik nabız sayma ve 

değerlendirme”, “Vücut sıcaklığını ölçme ve 
değerlendirme”, “Solunumu sayma ve değer-
lendirme”, “Derin soluk alma, öksürme eg-
zersizi yaptırma”, “Maske ile oksijen verme” 
beceri basamaklarında 3. düzeyde kazanım 
sağladığını belirtenlerin sayısı artmaktadır. 
Daha kompleks sayılabilecek “Oral, nazal, 
trakeal aspirasyon yapma” ve “Trakeosto-
mi bakımı yapma” becerilerinde ise ikinci 
ve üçüncü sınıf öğrencileri çoğunlukla 1. dü-
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zeyde kaldığını belirtmişlerdir. Becerilerde 
3. düzeyde kazanım sağladığını belirten öğ-
rencilerin oranı birinci sınıfta en fazla %60.9, 

ikinci sınıfta %72.7, üçüncü sınıfta %82.2 ve 
dördüncü sınıfta %93.1’dir. 

Tablo 2. Öğrencilerin “Yaşamsal Bulgular”, “Solunum Gereksinimi” Becerilerini Öğren-
me Düzeylerinin Karşılaştırılması

BECERİLER
1. sınıf 2. sınıf 3. sınıf 4. sınıf

Ki Kare
pDÜZEY n % n % n % n %

Ağrıyı değerlendirme

I. 50 20.6 23 19.7 12 10.1 6 8.2
78.433
0.001II. 22 9.0 19 16.2 14 11.9 3 4.1

III. 121 49.8 70 59.8 90 76.3 64 87.7

                      Bilmeyen 50 20.6 5 4.3 2 1.7 - -

Kan basıncını ölçme ve 
değerlendirme

I. 28 11.5 13 11.1 9 7.6 4 5.5
63.171
0.001II. 25 10.3 18 15.4 12 10.1 1 1.4

III. 147 60.5 82 70.1 96 81.4 68 93.1

                      Bilmeyen 43 17.7 4 3.4 1 0.9 - -

Apikal ve periferik nabız 
sayma ve değerlendirme

I. 32 13.2 14 12.0 10 8.5 4 5.5
49.764
0.001II. 18 7.4 14 12.0 11 9.3 3 4.1

III. 148 60.9 82 70.0 94 79.7 66 90.4

Bilmeyen 45 18.5 7 6.0 3 2.5 - -

Vücut sıcaklığını ölçme ve 
değerlendirme

I. 32 13.2 10 8.6 7 5.9 4 5.5
63.656
0.001II. 18 7.4 17 14.5 12 10.2 1 1.4

III. 147 60.5 83 70.9 97 82.2 68 93.1

Bilmeyen 46 18.9 7 6.0 2 1.7 - -

Solunumu sayma ve 
değerlendirme

I. 30 12.3 12 10.2 8 6.8 4 5.5
55.35
0.001II. 24 9.9 15 12.8 11 9.3 1 1.4

III. 148 60.9 85 72.7 97 82.2 68 93.1

Bilmeyen 41 16.9 5 4.3 2 1.7 - -
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Derin soluk alma, öksürme 
egzersizi yaptırma

I. 39 16.0 18 15.4 8 6.8 4 5.5
104.353
0.001II. 15 6.2 20 17.1 14 11.9 2 2.7

III. 128 52.7 75 64.1 95 80.5 67 91.8

Bilmeyen 61 25.1 4 3.4 1 0.8 - -

Maske ile oksijen verme

I. 40 16.4 17 14.5 14 11.9 4 5.5
135.617
0.001II. 14 5.8 31 26.5 21 17.8 1 1.4

III. 119 49.0 64 54.7 82 69.4 68 93.1

Bilmeyen 70 28.8 5 4.3 1 0.9 - -

Nazal yolla oksijen verme

I. 39 16.1 16 13.7 17 14.4 4 5.5
136.701
0.001II. 16 6.6 30 25.6 20 17.0 1 1.4

III. 115 47.3 67 57.3 80 67.8 68 93.1

Bilmeyen 73 30.0 4 3.4 1 0.8 - -

Oral, nazal, trakeal 
aspirasyon yapma

I. 62 25.5 51 43.6 44 37.3 15 20.6
99.368
0.001II. 19 7.8 13 11.1 28 23.8 10 13.7

III. 84 34.6 37 31.6 43 36.4 47 64.4

Bilmeyen 78 32.1 16 13.7 3 2.5 1 1.3

Postüral drenaj uygulama

I. 66 27.1 46 39.3 39 33.0 10 13.7
137.306
0.001II. 14 5.8 16 13.7 25 21.2 7 9.6

III. 71 29.2 38 32.5 52 44.1 56 76.7

Bilmeyen 92 37.9 17 14.5 2 1.7 - -

Trakeostomi bakımı yapma

I. 67 27.6 52 44.5 58 49.2 14 19.2
98.543
0.001II. 16 6.6 17 14.5 22 18.6 15 20.6

III. 81 33.3 29 24.8 34 28.8 42 57.5

Bilmeyen 79 32.5 19 16.2 4 3.4 2 2.7

I. düzey: Uyarılma, II. düzey: Kılavuz dene-
timinde yapma, III. düzey: Beceri haline ge-
tirme

Tablo 3’de öğrencilerin “İlaç uygulamaları” 
becerilerini öğrenme düzeylerine ilişkin bul-
guları yer almaktadır. “Aldığı çıkardığı sıvı 
izlemi yapma”, “İnhalasyon yoluyla ilaç uy-
gulama”, “İntravenöz sıvı tedavisini başlat-
ma, akış hızını düzenleme ve izleme”, “Oral 
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yolla ilaç verme” beceri basamaklarında 3. 
düzeyde kazanım sağladığını belirten öğren-
cilerin sayısı sınıf ilerledikçe artış göstermek-
tedir. “Nazogastrik ve perkütan endoskopik 
gastrostomi ile ilaç uygulama”, “Rektuma 
ilaç uygulama”, “Vajinaya ilaç uygulama” 
becerilerinde ise ikinci ve üçüncü sınıftaki 

öğrencilerin çoğu 1. düzeyde kaldığını be-
lirtmektedir. Becerilerde 3. düzeyde kazanım 
sağladığını belirten öğrencilerin oranı birinci 
sınıfta en fazla %56.0, ikinci sınıfta %64.1, 
üçüncü sınıfta %83.0 ve dördüncü sınıfta 
%90.4’tür.

Tablo 3. Öğrencilerin “İlaç Uygulamaları” Becerilerini Öğrenme Düzeylerinin Karşılaş-
tırılması

BECERİLER DÜZEY
1. sınıf 2. sınıf 3. sınıf 4. sınıf

Ki Kare
pn % n % n % n %

Aldığı çıkardığı sıvı izlemi 
yapma

I. 58 23.9 20 17.1 14 11.9 4 5.5
115.571
0.001II. 22 9.0 26 22.2 16 13.5 3 4.1

III. 104 42.8 69 59.0 86 72.9 65 89.0

Bilmeyen 59 24.3 2 1.7 2 1.7 1 1.4

Buruna ilaç uygulama

I. 57 23.5 47 40.2 23 19.5 5 6.9
78.81
0.001II. 15 6.2 16 13.7 15 12.7 4 5.5

III. 129 53.0 46 39.3 78 66.1 63 86.3

Bilmeyen 42 17.3 8 6.8 2 1.7 1 1.3

Deri altı enjeksiyon yapma

I. 45 18.5 31 26.5 16 13.6 8 11.0
77.366
0.001II. 30 12.4 33 28.2 30 25.4 3 4.1

III. 127 52.2 49 41.9 69 58.5 61 83.6

Bilmeyen 41 16.9 4 3.4 3 2.5 1 1.3

Deri içi enjeksiyon yapma

I. 41 16.9 30 25.6 24 20.3 8 11.0
76.863
0.001II. 28 11.5 32 27.4 24 20.3 2 2.7

III. 129 53.1 47 40.2 68 57.7 62 84.9

Bilmeyen 45 18.5 8 6.8 2 1.7 1 1.4
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Deriye ilaç uygulama

I. 45 18.5 39 33.3 24 20.3 7 9.6
79.894
0.001II. 25 10.3 25 21.4 17 14.4 2 2.7

III. 130 53.5 50 42.7 74 62.8 63 86.3

Bilmeyen 43 17.7 3 2.6 3 2.5 1 1.4

Göze ilaç uygulama

I. 49 20.2 44 37.6 20 17.0 7 9.6
68.028
0.001II. 19 7.8 15 12.8 18 15.2 3 4.1

III. 136 56.0 49 41.9 78 66.1 62 84.9

Bilmeyen 39 16.0 9 7.7 2 1.7 1 1.4

Kulağa ilaç uygulama

I. 55 22.7 53 45.3 36 30.5 7 9.6
81.417
0.001II. 16 6.6 9 7.7 15 12.7 - -

III. 125 51.4 45 38.4 63 53.4 64 87.7

Bilmeyen 47 19.3 10 8.6 4 3.4 2 2.7

İnhalasyon yoluyla ilaç 
uygulama

I. 50 20.6 29 24.8 17 14.4 4 5.5
73.177
0.001II. 21 8.6 23 19.7 22 18.6 4 5.5

III. 122 50.2 59 50.4 75 63.6 63 86.3

Bilmeyen 50 20.6 6 5.1 4 3.4 2 2.7

İntravenöz katater 
uygulama

I. 49 20.2 30 25.6 16 13.6 4 5.5
104.753
0.001II. 21 8.6 29 24.8 31 26.2 6 8.2

III. 109 44.9 51 43.6 69 58.5 60 82.2

Bilmeyen 64 26.3 7 6.0 2 1.7 3 4.1

İntravenöz sıvı tedavisini 
başlatma, akış hızını 
düzenleme ve izleme

I. 51 21.0 21 18.0 16 13.6 4 5.5
116.048
0.001II. 24 9.9 29 24.8 26 22.0 4 5.5

III. 99 40.7 62 53.0 73 61.9 64 87.7

Bilmeyen 69 28.4 5 4.2 3 2.5 1 1.3

Kas içi enjeksiyonyapma

I. 48 19.8 41 35.0 15 12.7 4 5.5
103.441
0.001II. 28 11.5 31 26.5 33 28.0 5 6.9

III. 123 50.6 40 34.2 67 56.8 63 86.3

Bilmeyen 44 18.1 5 4.3 3 2.5 1 1.3
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Nazogastrik ve perkütan 
endoskopik gastrostomi ile 
ilaç uygulama

I. 65 26.8 57 48.7 44 37.2 9 12.3
129.451
0.001

II. 14 5.8 19 16.2 26 22.0 8 11.0

III. 82 33.7 26 22.2 40 34.0 55 75.3

Bilmeyen 82 33.7 15 12.9 8 6.8 1 1.4

Oral yolla ilaç verme

I. 42 17.2 15 12.9 8 6.8 5 6.8
73.166
0.001II. 24 9.9 23 19.6 10 8.5 1 1.4

III. 136 56.0 75 64.1 98 83.0 66 90.4

Bilmeyen 41 16.9 4 3.4 2 1.7 1 1.4

Rektuma ilaç uygulama

I. 83 34.1 66 56.4 54 45.8 18 24.7
97.441
0.001II. 9 3.7 13 11.1 18 15.2 2 2.7

III. 94 38.7 26 22.2 42 35.6 52 71.2

Bilmeyen 57 23.5 12 10.3 4 3.4 1 1.4

Vajinaya ilaç uygulama

I. 82 33.8 64 54.7 72 61.0 26 35.6
69.574
0.001II. 11 4.5 10 8.6 9 7.7 4 5.5

III. 90 37.0 18 15.4 29 24.5 40 54.8

Bilmeyen 60 24.7 25 21.3 8 6.8 3 4.1

İntravenöz enjeksiyon 
yapma

I. 51 21.0 35 29.9 29 24.6 7 9.6
92.618
0.001II. 17 7.0 24 20.5 21 17.8 3 4.1

III. 103 42.4 42 36.0 63 53.4 60 82.2

Bilmeyen 72 29.6 16 13.6 5 4.2 3 4.1

I. düzey: Uyarılma, II. düzey: Kılavuz dene-

timinde yapma, III. düzey: Beceri haline ge-

tirme

Tablo 4’de öğrencilerin “Beslenme” ve “Bo-

şaltım” becerilerini öğrenme düzeylerine iliş-

kin bulguları yer almaktadır.“Enteral beslen-

me (Gavajla besleme)”, “Nazogastrik sonda 

yerleştirme ve bakımı”, “Boşaltıcı-tedavi edi-

ci lavman yapma”, “Mesane kateterizasyonu 
uygulama ve bakımını yapma”, “Ürostomi, 
kolostomi, ileostomi bakımı” becerilerinde 
birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin 
çoğu 1. düzeyde olduğunu belirtmiştir. Bece-
rilerde 3. düzeyde kazanım sağladığını belir-
ten öğrencilerin oranı birinci sınıfta en fazla 
%32.9, ikinci sınıfta %21.3, üçüncü sınıfta 
%26.3 ve dördüncü sınıfta %60.2’dir.
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Tablo 4. Öğrencilerin “Beslenme” ve “Boşaltım” Becerilerini Öğrenme Düzeylerinin 
Karşılaştırılması

BECERİLER DÜZEY
1. sınıf 2. sınıf 3. sınıf 4. sınıf Ki 

Kare
pn % n % n % n %

Enteral beslenme (Gavajla 
besleme)

I. 83 34.2 61 52.1 58 49.1 20 27.4
76.085
0.001II. 18 7.4 16 13.7 31 26.3 23 31.5

III. 70 28.8 16 13.7 17 14.4 23 31.5

Bilmeyen 72 29.6 24 20.5 12 10.2 7 9.6

Nazogastrik sonda 
yerleştirme ve bakımı

I. 89 36.6 63 53.9 77 65.3 34 46.6
79.592
0.001II. 22 9.1 25 21.4 21 17.8 19 26.0

III. 69 28.4 17 14.5 15 12.7 18 24.7

Bilmeyen 63 25.9 12 10.2 5 4.2 2 2.7

Boşaltıcı-tedavi edici 
lavman yapma

I. 103 42.4 65 55.6 59 50.0 18 24.7
78.797
0.001II. 17 7 21 18.0 25 21.2 10 13.7

III. 80 32.9 25 21.3 31 26.3 44 60.2

Bilmeyen 43 17.7 6 5.1 3 2.5 1 1.4

Mesane katerizasyonu 
uygulama ve bakımını 
yapma

I. 86 35.4 63 53.9 56 47.5 30 41.0
78.18
0.001II. 22 9.0 19 16.2 30 25.4 21 28.8

III. 69 28.4 24 20.5 29 24.6 21 28.8

Bilmeyen 66 27.2 11 9.4 3 2.5 1 1.4

Ürostomi, kolostomi, 
ileostomi bakımı 

I. 100 41.2 65 55.6 51 43.2 19 26.0
84.438
0.001II. 16 6.6 21 18.0 31 26.3 26 35.6

III. 72 29.6 19 16.2 30 25.4 27 37.0

Bilmeyen 55 22.6 12 10.2 6 5.1 1 1.4

I. düzey: Uyarılma, II. düzey: Kılavuz dene-
timinde yapma, III. düzey: Beceri haline ge-
tirme

Tablolar incelendiğinde genel olarak öğren-
cilerin birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar 
beceriyi uygulama düzeylerinde istatistiksel 
olarak anlamlı artış görülmektedir. Ancak 
öğrencilerin kompleks becerileri öğrenme 
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düzeyleri son sınıflara doğru artış göstermek-
tedir. 

TARTIŞMA

Hemşirelik eğitimi, mesleki beceri ağırlıklı 
bilimsel bir disiplindir. Türkiye’de hemşire-
lik eğitiminde kazandırılması gereken temel 
beceriler HUÇEP’te (2014) yer almaktadır. 
Hemşirelik eğitimi veren kurumlar müfredat 
programlarını HUÇEP’in belirlediği asgari 
koşulları karşılayacak şekilde düzenlemeli-
dir. Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin 
mesleki becerileri öğrenme düzeylerinin de-
ğerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak 
yapılmıştır (n = 551).

Hemşirelik eğitiminde yaşamsal bulgular, 
hareket, hijyen ve rahatlığı sağlama, güven-
li çevrenin sağlanması gibi temel konular 
öğrencilere ilk öğretilen ve invaziv olmayan 
becerilerdir. Araştırmamızda, öğrencilerin 
bu becerilerde birinci sınıftan itibaren ağır-
lıklı olarak 3. düzeyde kazanım sağladıkları 
görülmektedir. Sınıf ilerledikçe 3. düzeyde 
artışın devam ettiği görülmektedir (Tablo 1, 
Tablo 2). Literatürde de pek çok araştırmada 
öğrencilerin bu temel uygulamaları daha ko-
lay öğrendikleri belirtilmektedir (Baillie, and 
Curzio, 2009: 62; Aldridge, 2017: 25; Eyika-
ra and Baykara, 2018: 101). Aldridge (2017: 
25) tarafından yapılan literatür derlemesinde, 
kompleks becerilerin yaşamsal bulgular gibi 
temel uygulamalara göre daha fazla anksiye-

teye neden olduğu belirtilmiştir. Bu bağlam-
da araştırmamızdan ve literatürde yer alan 
benzer bulgulardan anlaşılacağı üzere öğren-
cilerin birinci sınıftan itibaren daha temel ve 
basit becerileri rahatlıkla uygulayabilir düze-
ye gelmesi, program sürecinde beklenen bir 
durumdur. Aynı zamanda öğrencilerin bu be-
cerileri ileriki yıllarda da geliştirerek devam 
ettirmesi, bütüncül hemşirelik eğitiminde bil-
gi ve becerilerin kümülatif olarak artmasını 
sağlamaktadır.

Oral-nazal-trakeal aspirasyon, trakeostomi 
bakımı, ilaç uygulamaları, lavman uygu-
laması, enteral beslenme ile ilgili beceriler 
hemşirelik eğitiminin kompleks uygulama-
larındandır. Araştırmamızda bu becerilerin 
kazanımı konusunda 3. düzeye gelebildiğini 
belirten öğrencilerin sayısı birinci, ikinci ve 
üçüncü sınıflarda düşük iken, dördüncü sı-
nıfta anlamlı bir artış göstermiştir (Tablo 3, 
Tablo 4). Beceri eğitiminde temel ilkelerden 
birisi öğretimin basitten karmaşığa, kolay-
dan zora, somuttan soyuta, genelden özele 
doğru gerçekleştirilmesidir (Sonmez, 2017: 
347). Hemşirelik programları bu ilkelerden 
yola çıkarak düzenlenmektedir. Öğrenciler 
kompleks bir beceriyi öğrenirken daha önce 
öğrendiği görece daha basit fakat temel olan 
becerileri kullanmak durumundadır (Hacı-
alioğlu, 2013: 48,49). Örneğin, öğrenci ilaç 
uygulamasını öğrenirken güvenlik, enfeksi-
yon, yaşamsal bulgular gibi temel konularda 
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kazandığı becerileri de kullanmaktadır. Böy-
lece, uygulamalar arasında bağlantı kurula-
bilmekte ve sistematik olarak düzenlenebil-
mektedir. Araştırmamızda da benzer şekilde 
öğrencilerin bu kompleks becerileri lisans 
eğitiminin son yıllarında daha iyi kazandık-
ları görülmektedir. Literatürde öğrencilerin 
kompleks ve/veya invaziv girişim gerekti-
ren becerileri uygularken genellikle pasif 
konumda kaldıkları ve anksiyete yaşadıkları 
belirtilmektedir. Khorshid ve ark. (2002: 1) 
tarafından yapılan çalışmada, ilk kez yapılan 
kan alma, enjeksiyon yapma, intravenöz ka-
teter takma gibi invaziv girişimlerin öğrenci-
lerin korku düzeyini artırdığı, işlemi yarıda 
bırakmalarına neden olabildiği belirtilmiştir. 
Sabuncu vd. (2008: 30) tarafından yapılan ça-
lışmada, kompleks bir beceri olan ve invaziv 
girişim gerektiren intramusküler enjeksiyon 
yapmadan önce öğrencilerin durumluk kaygı 
puanlarının yüksek olduğu ve ancak uygu-
lamadan sonra azaldığı belirlenmiştir. Ank-
siyeteyi azaltmanın önemli bir yolu, görece 
kolay olan becerilerin kompleks becerilerden 
daha önce öğretilmesidir. Böylece öğrencinin 
deneyim kazanması ve kompleks becerileri 
öğrenmesi kolaylaşacaktır. Redmond (2013: 
63,86) tarafından yapılan çalışmada önce-
ki deneyimlerin yeni bir beceriyi öğrenme, 
malzemeleri nasıl kullanacağını belirleme, 
anksiyete ile baş edebilme konusunda etkili 
olacağı belirtilmiştir. Bu bağlamda kompleks 

becerilerin öğrenilmesinin ileriki yıllara doğ-
ru uzaması doğal bir süreçtir. 

Araştırmamızda, öğrencilerin çoğu nazogast-
rik sonda yerleştirme, mesane kateterizasyo-
nu, abdominal stomaların bakımı uygulama-
larında kazanımlarının 1. düzeyde kaldığını 
belirtmiştir (Tablo 4). Gonzalez ve ark. (2014: 
458) tarafından yapılan çalışmada öğrencile-
rin %77.0’si üriner kateterizasyon uygulama-
sında sürdürülmesi zor olan aseptik teknik-
leri en az bir basamakta ihlal etmiştir. Wray 
(2017: 2028) tarafından yapılan çalışmada, 
öğrencilerin uygulamasını yaparken rahatsız-
lık duydukları beceriler arasında nazogastrik 
tüp bakımı, trakeostomi bakımı yer almakta-
dır. Aynı çalışmada öğrenciler bu becerileri 
laboratuvar uygulamalarında yapma fırsatı 
bulmalarına rağmen, klinik alanda yeterince 
pratik edemediklerini, gerçek hasta üzerinde 
uygulamanın oldukça farklı bir deneyim ol-
duğunu belirtmişlerdir. Aldridge (2017: 25) 
tarafından yapılan çalışmada öğrenciler, be-
ceriyi ancak gerçek bir insanda uyguladıktan 
sonra kendine güvenin gelişebileceğini be-
lirtmişlerdir. Mesane kateterizasyonu, nazo-
gastrik sonda yerleştirme uygulamaları labo-
ratuvar ortamında öğrencilere gösterilmesine 
rağmen kliniklerde genellikle hemşireler tara-
fından yapılmamaktadır. Klinik uygulamalar, 
hemşirelik öğrencilerinin psikomotor beceri-
lerini geliştirdiği etkili öğrenme ortamlarıdır 
(Avdal vd., 2014: 68; Gordon et al, 2015: 46; 
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Ciğerci vd., 2016: 38; Shahsavari et al., 2017: 
152). Her ne kadar laboratuvar ortamında be-
ceri eğitimleri tekrarlı yapılsa da öğrencinin 
klinikte hemşireler tarafından uygulandığını 
pek görmediği ve kendisinin de uygulama 
olanağı bulamadığı becerileri istendik düzey-
de geliştirmesi güçtür. Üstelik bu uygulama-
lar pek çok uygulamaya göre daha kompleks-
tir ve uygulaması sırasında fazla araç gereç 
ve hazırlık gerektirmektedir. Ayrıca yaşamsal 
bulguların ölçülmesi veya pozisyon verilmesi 
gibi bazı beceri basamaklarının içinde tekrar-
lı olarak uygulanmamakta ve pekişmesi sınır-
lı kalabilmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin 
ileri beceri gerektiren bu uygulamaları isten-
dik düzeyde kazanamamaları olasıdır.

SONUÇ

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerde be-
ceri gelişiminin yıllara göre anlamlı artış gös-
terdiği, fakat dördüncü sınıfın sonunda 3. 
düzeyde beceri kazanımın istendik oranda 
olmadığı görülmektedir. Hemşirelik, kanıt-
lar ile destekli becerilere dayalı bilimsel bir 
sağlık disiplinidir. Öğrencilerin tamamına 
yakınının temel becerileri 3. düzeyde yapma-
sı beklenmektedir. 4. ve 5. düzeyde kazanım 
sağlamaları ise daha çok mesleki yaşantıla-
rında deneyimlerinin artması ile mümkün 
olabilir. Öğrencilerin beceriyi istendik/ideal 
düzeyde gerçekleştirme oranlarının düşük 
olmasının; öğrenci sayısının yüksek olma-

sı, öğretim elemanı sayısının, laboratuvar 
ve klinik ortamların öğrenci sayısına oranla 
yetersiz kalması ile ilişkili olduğu düşünül-
mektedir. Hemşirelik eğitiminde laboratuvar 
uygulamalarının bir grup çalışması olduğu 
dikkate alınırsa, bu sayının sınırlı olması ge-
rektiği ortaya çıkmaktadır. Ancak araştırma-
nın yapıldığı kurumlarda bu sayı idealin çok 
üzerindedir. 

ÖNERİLER

Hemşirelik öğrencilerinin mesleki becerileri 
üst düzeyde öğrenebilmeleri için; laboratu-
varda ve klinik ortamda stresten uzak bir öğ-
renme ortamı sağlanması, öğrencilere daha 
küçük gruplarda çalışma imkanı sunulması, 
özellikle klinik uygulamalarda karmaşık be-
cerileri eğitimcinin gözetiminde yapabilme-
lerinin sağlanması, eğitimcilerin interaktif 
öğretim yöntemleri ve teknikleri konusunda 
kendilerini geliştirmesi, mevcut koşullara en 
uygun öğretim yöntemlerinin seçilmesi, si-
mülasyon gibi gerçeğe yakın laboratuvar or-
tamlarının oluşturulması önerilmektedir.  
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Training is the process of creating deliberate and terminal behavi-
oral changes in the individual’s behaviors through their own experiences. Human behaviors are 
grouped as cognitive, affective, psychomotor and intuitive domains and Sonmez, among others, 
established the taxonomy on psychomotor domains. Sonmez (2015) classified the psychomotor 
domain drawing on Benjamin Bloom’s cognitive domain taxonomy and Krathwohl’s affecti-
ve domain taxonomy. In this context, the behaviors have been divided into five main steps as 
“Excitement”, “Making manuel control”, “Skill”, “Fitting situation”, and “Creating”. Training 
in psychomotor skills is very important in nursing education. When Sonmez’s psychomotor do-
main is considered in terms of nursing education, we believe that the nursing students should be 
able to reach the excitement, making manual control, and skills levels by the time they graduate. 
Students are expected to be able to use 177 skills with minimum energy and materials under 19 
application titles, during their education under the “National Core Nursing Education Program” 
(abbreviated as HUÇEP in Turkish), which is developed in accordance with the European Union 
criteria. Aim: This study conducted to evaluate nursing students’ learning level of the professi-
onal practice skills that they had learnt during their education. Method: The population of this 
descriptive study comprised all the students in the nursing departments from two universities 
located in Ankara. No sample selection was made in this research. All the students who agreed 
to participate in thi research were included (n = 551). Written informed consents were obtained 
from the institutions where this research was carried out. The data collection form contained 
two sections. In the first section, there were four questions about the descriptive characteris-
tics of the students (i.e., student number, class/grade, age and gender), and there was a list of 
professional practice skills, which were determined based on HUÇEP, in the second section of 
the form. There were 162 professional skills under 16 main headings on the list. The first three 
steps of Sonmez’s (2015) psychomotor domain were used to evaluate that how the students 
performed each professional skill. In accordance with this, students were asked to indicate their 
level of each professional skill (Level 1: Excitement, Level 2: Making manual control, Level 3: 
Skill). The researchers administered the data collection forms to the students within a classroom 
environment at the end of the spring term. The completion of the data collection forms took 
15 minutes. The statistical analysis was conducted using SPSS version 20.0 software. Results: 
In our research, as of the first year, the students were found to be at the third level in terms of 
skills about providing and maintaining a safe environment, providing movement, hygiene and 
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comfort, and vital signs. An increase was observed at the third level in each year (Table 1, Table 
2). The rate of the students, who stated that they were at the third level in terms of complex 
skills, such as oral, nasal or tracheal aspirations, tracheostomy care, medications, enema app-
lication, and enteral nutrition, was found to be significantly lower among students in the first, 
second and third years, whereas this rate was found to be significantly high among students in 
the fourth year (Table 3, Table 4). In our study, most of the students stated that they were at the 
first level in terms of complex skills, such as nasogastric catheter placement, urinary catheteri-
zation, and abdominal stomatal care practices (Table 4). Conclusion: Our findings showed that 
the skills development was determined to have significantly improved over the years. However, 
at the end of the fourth year, the rate of the students’ ability to apply complex skills at the third 
level was not at the expected level. All the same, almost all the students are expected to perform 
basic skills at the third level. The reason why the students are at this low level in performing 
skills rather than at an ideal level is thought because the number of students is very high, and the 
number of instructors, laboratories and clinical environments is not sufficient when compared 
with the number of students. When it is considered that laboratory studies in nursing educati-
on are group studies, this number should be limited. Clinical practice is an important learning 
environment for nursing students developing their psychomotor skills. Although skills training 
is carried out in the laboratory environment, it is difficult for the students to develop those 
skills when they have not seen how this skill is practiced by nurses in the clinic, or when they 
have not had the opportunity to practice them in the real environment. In line with the results 
obtained from the present research, the following recommendations are proposed for students 
to enable them to learn professional skills at a higher level: a learning environment that is as 
stress free as possible should be provided in the laboratory and clinical environments; students 
should be able to perform complex skills in a clinical learning environment, especially under 
the supervision of the instructor; students should be given the opportunity to work in smaller 
groups; instructors should improve their interactive teaching methods and techniques; the most 
appropriate teaching methods should be chosen; and finally, real-life laboratory environments 
(such as simulation laboratories) should be established.
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERE 
“VÜCUDUMA DOKUNMA!” FARKINDALIK EĞİTİMİ (1)

“DO NOT TOUCH MY BODY!” AWARENESS TRAINING FOR PARENTS 
OF PRESCHOOLERS

Sebahat ALTUNDAĞ

Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve  
Hastalıkları Hemşireliği AD., Denizli / Türkiye

ORCID ID: 0000-0002-7902-6451

Öz Amaç: Okul öncesi dönemdeki çocuklar istismarı önleme 
bilgisi ve kendine-yönelik koruma yeteneklerinden yoksun-
durlar. Bu nedenle çocukların istismardan korunabilmesi için 
ebeveynlerin, istismarın ne olduğunu, belirtilerini ve çocukları 
üzerindeki etkilerini bilmeleri gerekmektedir. Çalışma, okul 
öncesi dönemde çocuğu olan ebeveynlerde “cinsel istismar 
konusunda farkındalık” yaratmak amacıyla planlanmıştır. 
Bu araştırmada, yarı deneysel (Quasi-Experimental) çalışma 
yöntemlerinden olan “Bir Grup Pre-Test Post-Test Mode-
li” kullanılmıştır. Yöntem: Çalışmaya 6 yaş çocuğu olan 69 
ebeveyn alınmıştır. Araştırma için etik kuruldan, çalışmanın 
yapıldığı kurum ve ebeveynlerden gerekli izinler alınmıştır. 
Veriler bilgisayar ortamında, tanımlayıcı istatistikler kullanı-
larak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan ebe-
veynlerin yaş ortalaması 34.69’dur. Ebeveynlerin %98.6’sının 
çocuklara cinsel eğitiminin verilmesinin faydasına inandıkla-
rını, %69.6’sının çocuklarına cinsel eğitim verdiklerini ifade 
etmişlerdir. Ebeveynlerin %91.3’ü çocuklarına özel vücut böl-
geleri anlattıklarını, %89.9’u çocuğun cinsel soruları karşısın-
da anlayacağı şekilde açıklama yaptıklarını ifade etmişlerdir. 
Ebeveynlerin eğitim sonrası %97.1’i iyi dokunuşu %98.6’sı-
nın kötü dokunuşu bildikleri saptanmıştır. Sonuç: Ebeveynle-
rin cinsel eğitim hakkında bilgilendirilmesi ve cinsel istisma-
rın önlenmesi konusunda çocuklarıyla iletişim içinde olmaları 
gerekir.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Dönem, Cinsel Eğitim, Ebe-
veyn, Çocuk

Abstract Aim: Preschool children lack abuse prevention 
knowledge and self-protection skills. Therefore, in order to 
protect children from abuse, parents need to know what abuse 
is, its symptoms, and its effects on their children. This study 
was planned to raise “awareness of sexual abuse” in parents 
with preschool children. The study used “the Single Group 
Pre-Test Post-Test Model”, which is one of the Quasi-Expe-
rimental study methods. Method: The study consisted of 69 
mothers with 6-year-old children. Necessary permits were 
obtained from the ethics committee, the institution where the 
study was carried out, and the parents. The data were evalu-
ated in the computer environment using descriptive statistics. 
Findings: The mean age of the parents participating in the 
study was 34.69. 98.6% of the parents stated they believed 
in the benefit of giving sex education to their children and 
that 69.6% provided their children with sex education. 91.3% 
of the parents said they taught the special body regions to 
their children and 89.9% stated they answered their child’s 
sex-related questions in a way that s/he understands. After the 
training, it was found that 97.1% and 98.6% of the parents 
recognized the good touch and the bad touch respectively. 
Conclusion: Parents should be informed about sex education 
and they should keep in touch with their children to prevent 
sexual abuse.

Key Words: Preschool Period, Sex Education, Parent, Child
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GİRİŞ

Çocuk cinsel istismarı (Cİ), yaygınlığı, in-
sidansı ve sonuçları nedeniyle önemli bir 
halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmekte-
dir (Karayianni et al., 2017:41; Zhang et al., 
2013:623). Çocuk cinsel istismarı (ÇCİ) son 
yıllarda artarak devam etmekte ve istisma-
ra maruz kalan kişilerin yaşamlarını önemli 
oranda etkilemektedir (Maniglio, 2009:647; 
Schreier et al., 2017:254).  Erken çocukluk 
dönemi, çocuğun aile ortamı içinde ve dışın-
da günlük yaşam deneyimlerini kazandığı bir 
süreçtir. Bu dönemde yaşanabilecek herhan-
gi bir olumsuzluk, çocuğun gelişimini olum-
suz yönde etkileyebilir (Ersoy ve Özkan, 
2017:123; Gönültaş, 2016:290). Özellikle 
cinsel istismar sonrası, psikolojik problemler, 
kendine güven yetersizliği ve farklı davranış 
sorunları yaşanabilmektedirler (Schreier et 
al., 2017:254). Ayrıca istismar mağdurlarında 
yetişkinliğe geçiş sürecinde önemli fiziksel, 
duygusal ve davranışsal sorunlar görülebil-
mektedir (Xie et al., 2017: 19). 

Yapılan çalışmalara göre, çocuk istismarı 
sıklığı Almanya’da binde 15, İngiltere binde 
13.6 ve Hollanda’da binde 4.9’dur (Pirdehg-
han et al., 2015: 2256). Ayrıca Çin toplumun-
da da, son yıllarda ÇCİ’ında artış olduğu bil-
dirilmektedir (Zhang et al., 2013:623). Geliş-
memiş ve gelişmekte olan ülkelerde bilimsel 

veriler olmamakla birlikte rakamların daha da 
arttığı düşünülmektedir1.

Gönültaş’ın (2013:145) İstanbul’da cinsel is-
tismar vakaları ile ilgili olarak yaptığı çalış-
masına göre cinsel istismar vakaları ve mağ-
durlarında artış olduğu belirtilmektedir (2009; 
572 vaka 474 mağdur- 2012; 1825 vaka 1978 
mağdur). Bu araştırma verileri buzdağının 
görünen yüzüdür.  Türkiye’de mağdur olan 
çocuk sayısında her geçen yıl artış olduğu ön-
görülmektedir. Aslında çocuk istismar vaka-
larının sıklığını tam olarak tespit etmek müm-
kün değildir.. Çünkü istismarların büyük ço-
ğunluğu gizli kalmakta ve bildirilmemektedir. 
Bu nedenle istismar sıklığının araştırmalarda 
bildirilenlerden kat ve kat fazla olduğu rahat-
lıkla söylenebilir (Sağır ve Gözler, 2013:70).

Aile dışı cinsel istismar durumlarında, ailenin 
bildirim kararlarının ne olduğu, bu durumu 
nasıl anlamlandırdığını bilmek önemlidir. Ay-
rıca, insanların bazı sosyo-kültürel özellikleri 
nedeniyle ÇCİ’ına nasıl tepki gösterdiğini an-
lamak ta çok önemlidir. Literatürde Cİ vaka-
larının kamuoyuna duyurulduğunda, istismar 
edilen çocukların ve ailelerinin çevrelerinde-
ki insanlardan ve toplumdan büyük baskılara 
ve hatta olumsuz tepkilerle uğradıkları bu-
lunmuştur. Ayrıca, ebeveynler çocuklarının 
cinsel istismar yaşadığını öğrendiklerinde, 
ciddi şekilde travma veya depresyon yaşa-

1 http://www.who.int/mediacentre/ factsheets
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yabilmektedirler (Xie et al., 2017:21). Bu 
nedenlerle çocukları korumak için gelişmiş 
ülkelerde, çocuk istismarından şüphelenildi-
ğini bildiren zorunlu raporlama sistemi getir-
miştir. Ancak, zorunlu raporlama kanunlarını 
yürürlüğe koyan bu gelişmiş ülkelerde bile, 
çocuk istismarında eksik bildirimlerin olduğu 
ve hala önemli bir sorun olarak görülmesi ge-
rektiği belirtilmektedir (Xie et al., 2017:20).

Bu açıdan çocukların istismardan korunabil-
mesi için ebeveynlerin, istismarın ne oldu-
ğunu (Mathoma et al., 2006:67), belirtileri-
ni (Pullins and Jones, 2006:1) ve çocukları 
üzerindeki etkilerini bilmeleri gerekmektedir 
(Akgiray, 2007:1). Okul öncesi dönemdeki 
çocuklar, istismarı önleme bilgisine ve ken-
dilerini koruma becerisinden yoksundurlar 
(Zhang et al., 2013:628).  Çocuk mağdurlara 
yönelik sosyal destek, ÇCİ’nın olumsuz etki-
lerine karşı bir koruma olarak kabul edilmiş-
tir (Marivate, 2007:133; Sperry and Widom, 
2013:415). Ancak ÇCİ’nın çocuk mağdur-
ları üzerindeki kalıcı etkileri nedeniyle, du-
rum gerçekleşmeden önce ÇCİ’ını önlemeyi 
amaçlayan çok çeşitli girişimler geliştirilmiş 
ve uygulanmıştır (Xie et al., 2017:20). 

Önleme girişimleri içerisinde eğitim önemli 
bir yeri oluşturmaktadır. Çocukların kendile-
rini cinsel istismardan nasıl koruyacaklarını, 
cinsel istismarla karşılaştıklarında nasıl ve 
kimden yardım isteyeceklerini bilme konula-

rında eksik ve yanlış bilgilere sahip oldukları 
belirlenmiştir (Ersoy ve Özkan, 2017:123). 
Çocuklar üzerinde yapılan diğer bir çalışma-
da ise, çocukların sadece %16’sının özel böl-
gelerine dokunulduğunda bildirmesi gerekti-
ğini düşünmektedir (Zhang et al., 2013:623). 

Bu yüzden, okul öncesi dönemdeki çocuk-
ların cinsel istismardan korunabilmesi için 
ebeveynlerin bilgilenmesi önemlidir. Ülke-
mizde yapılan çalışmalarda, ailelerin (Keser 
vd., 2010:150; Özer, 2014:1), eğitimcilerin 
(Dereobalı vd., 2013:50: Aksel ve Irmak, 
2015:373) ve sağlık personelinin (Arıkan vd., 
2000:29; Kara vd., 2014:57) çocuk cinsel is-
tismarına ilişkin (Ersoy ve Özkan, 2017:123) 
durum tespiti yapılmış ancak eğitim ve farklı 
girişim yapılan herhangi bir çalışmaya rast-
lanmamıştır.

Çalışmalarda ebeveynlerin (Ceylan ve Çe-
tin, 2015:1), öğretmenlerin (Sağır ve Gözler, 
2013:67) büyük çoğunluğu çocuğun cinsel 
eğitimi ile ilgili eğitim almadıklarını ifade et-
mişlerdir. Bunun yanında, ebeveynlerin cin-
selliği ve cinsel eğitimi yanlış tanımladıkları 
(Eliküçük ve Sönmez, 2011:45); çocuklara 
cinsel eğitim vermenin gerekli olduğunu dü-
şündükleri ancak çocuklara nasıl bir yakla-
şımla eğitim vereceklerini bilmedikleri (Göç-
geldi vd., 2007:134); anne-babaların yarıya 
yakınının çocuklarına cinsel eğitim verme-
dikleri belirlenmiştir (Aral vd., 2002:1). 
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Ebeveynlerin cinsel eğitim hakkında bilgilen-
dirilmesi ve cinsel istismarın önlenmesi ko-
nusunda çocuklarıyla iletişim içinde olmaları 
gerekir (Zhang et al., 2013: 623). Ailelerin 
çocuğa cinsellik ve cinsel istismar konusunda 
gerekli bilgileri vermelerinin doğal bir görev 
olduğunu benimsemeleri önemlidir (Ersoy ve 
Özkan, 2017:124). Bu nedenle çalışma okul 
öncesi dönemde çocuğu olan ebeveynlerde 
cinsel istismar konusunda farkındalık yarat-
mak amacıyla planlanmıştır.

AMAÇ

Bu çalışma, okul öncesi dönemde çocuğu 
olan ebeveynlerde cinsel istismar konusun-
da farkındalık yaratmak için verilen eğitimin 
etkisini değerlendirmek amacıyla; nicel araş-
tırmanın ön test-son test yarı deneysel (Qu-
asi-Experimental) deseni kullanılarak yapıl-
mıştır.

KAPSAM

Denizli ilinin merkez ilçelerinden örnekleme 
yöntemi ile seçilen ebeveynler çalışmanın 
kapsamını oluşturmaktadır. Ülkemizde ço-
cuk cinsel istismarının her geçen gün artıyor 
olması nedeniyle ebeveynlerin ve buna bağ-
lı olarak çocukların bilinçlenmeyle istismarı 
önleme anlamında alana katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.

ARAŞTIRMANIN KISITLILIKLARI

Denizli ilinde yaşayan bireylere yapılması 
çalışmanın kısıtlılığıdır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Cinsel merakın en fazla olduğu dönem erken 
çocukluk dönemidir. Bu nedenle erken ço-
cukluk dönemindeki cinsel eğitimin sağlıklı 
verilmesi gerekir. Bu dönemde çocuklara ilk 
cinsel eğitimleri ebeveynleri tarafından veri-
lir. Ancak ebeveynlerin çoğu, çocuğun cinsel-
likle ilgili soruları, cinsel oyunları ve cinsel 
merakı karşısında endişeli bir tutum sergiler-
ler. Bu tür konularda eksik ya da yanlış bilgi 
sahibi olmaları kendilerini yetersiz hissetme-
lerine neden olmaktadır. Konunun uzmanları 
tarafından ebeveynlere eğitim verilmesi ge-
rektiği düşünülmektedir. Ebeveynlere cinsel 
eğitim verme yöntemi de oldukça önemli bir 
konudur. Öğretici bir eğitim yerine grup tar-
tışmaları, gibi daha aktif ve katılımcı yöntem-
ler tercih edilmelidir (Sungur,1998:103). 

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZİ

H1. Okul öncesi dönemde çocuğu olan ebe-
veynlere verilen eğitim ile ebeveynlerin ço-
cuklarını cinsel istismardan korumaya yöne-
lik farkındalıkları artar.

YÖNTEM

Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi: 
Araştırmanın evrenini Denizli Merkez’de yer 
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alan MEB’e bağlı anaokulları (Denizli mer-
kezde 22 okul), örneklemini ise Denizli mer-
kezde yer alan iki ilçeden (Pamukkale-Mer-
kezefendi) basit rastgele yöntemle belirlenen 
birer anaokulu alınmıştır. Çalışma grubunu, 
2017-2018 eğitim öğretim yılında Denizli il 
merkezine bağlı iki okul öncesi eğitim kuru-
muna devam eden 6 yaş çocuğu olan 69 ebe-
veyn oluşturmuştur.

Veri Toplama Aracı: Verilerin toplanma-
sında ebeveyn bilgi formu, “Vücuduma Do-
kunma! Farkındalık Formu” eğitim öncesi ve 
sonrası kullanılmıştır. Form 21 kapalı uçlu 
sorudan oluşmaktadır.

Araştırmanın Etik Yönü: Araştırmaya 
başlamadan önce çalışmanın yapılacağı ku-
rumlardan ve ilgili üniversitenin girişimsel 
olmayan klinik etik kurulundan (60116787-
020/79085) gerekli izinler alınmıştır. Ayrıca 
çalışmaya katılmayı kabul eden ailelerin-
de onamları alınmıştır. Çalışma, Helsinki 
Deklarasyonu’na (2013) tam uyum sağlaya-
rak gerçekleştirilmiştir2.

Araştırmanın uygulanması: Anket formları 
ebeveynlere dağıtılmış ve yanıtlandıktan son-
ra geri alınmıştır. Daha sonra katılımcılara 
“Vücuduma Dokunma!” Farkındalık Eğiti-
mi” verilmiştir. Eğitimin içeriğinde çocuğun 
cinsel gelişimi, okul öncesi dönemde yapılan 

2 http://www.etikkurul.hacettepe.edu.tr

yanlış ve doğru eğitimler, özel vücut bölge-
leri, iyi-kötü dokunma, yabancılara tepkiler, 
aile güvenlik parolası oluşturma, istenmedik 
olaylarda verilecek tepkilerin öğretilmesi yer 
almaktadır. 

Eğitimler okulların eğitim salonlarında yapıl-
mıştır.  Salonlar, eğitim materyali olarak kul-
lanılan sunuların yansıtılabilmesi ve grubun 
tamamı tarafından okunabilmesi açısından 
uygun cihaz ve aydınlatma olanaklarına sa-
hipti. Eğitimden önce gruplara eğitimin ama-
cı, önemi, eğitim içeriği anlatılmıştır. Eğitim 
yaklaşık bir saatlik oturumlar halinde iki otu-
rumda yapılmıştır. Oturum aralarında birey-
lerin fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri 
için molalar verilmiş ve sorularına yanıtlar 
verilmiştir. Son testler eğitimden bir ay sonra 
sınıf öğretmenleri aracılığıyla tamamlanmış-
tır.

Verilerin analizi ve değerlendirilmesi: 

Verilerin istatistiksel analizinde SPSS (Sta-
tistical Package for Social Sciences) (Rele-
ased 2016. SPSS 24.0, SPSS, Armonk, NY: 
IBM Corp.) istatistik programı kullanılmıştır. 
Araştırmanın amacına uygun olarak toplanan 
verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzde 
kullanılmıştır. Eğitim öncesi ve sonrası değiş-
kenlerin karşılatılmasında Mc Nemar ki-kare 
testi kullanılmıştır. İstatistiksel kararlarda 
p<0.05 seviyesi anlamlı farklılığın göstergesi 
olarak kabul edilmektedir.



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Dönemi Sayı: 15 Yıl: 2019

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Semester Issue: 15 Year: 2019

ID:390 K:847
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)

27

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

BULGULAR

Çalışmaya alınan ebeveynlerin %82.6’sı 
anne, yaş ortalaması 34.7 (min:24, max: 48) 
olarak belirlenmiştir. Çalışmaya katılan ebe-
veynlerin tamamı çocuk cinsel eğitimi ile il-
gili daha önce hiçbir eğitim almamıştır.

Ebeveynlere “çocuklarının hayatlarındaki 
koruyucu kişiler” sorulduğunda eğitim önce-
si %88.4’ünün eğitim sonrası ise %100’ünün 
doğru olarak bildiği belirlenmiştir. Çocukla-
rın hayatlarındaki koruyucu kişileri eğitim 
öncesi bilme durumlarında; ebeveynlerin 
%63.8’i anne-baba; %21.6’sı anne-baba- 1. 
Derece akrabalar/yakınlar (anne, baba, an-
neanne, babaanne dayı, teyze, kardeş, bakı-
cı gibi); %10’u baba-büyük anne ve büyük 
baba; %2.9’u anne-baba-polis; %1.4’ü an-
ne-baba-öğretmen olarak ifade etmişlerdir. 
Eğitim sonrası ebeveynlerin “çocuklarının 

hayatlarındaki koruyucu kişileri” bilme du-
rumları %100 olarak belirlenmiştir.

Çalışmaya katılan ebeveynler, çocuklarına 
aile güvenlik parolasının öğretilmesi ile ilgi-
li olarak verdikleri yanıtlarda eğitim sonrası 
bilgi düzeyleri yüksek bulunmuştur (sırasıyla 
EÖ=%37.7; ES=%95.7). Ebeveynler eğitim 
öncesi güvenlik parolasının önemini %7.2 
kötü niyetli kişiler için, istenmeyen durumlar 
için; %4.3 çocukta güven duygusu geliştir-
mek için şeklinde ifade etmişlerdir. Eğitim 
sonrası ise %95.2 aile arasında güvenlik pa-
rolası ile çocuklarını istenmeyen kötü olaylar-
dan korumada bir anahtar nokta olarak ifade 
etmişlerdir. Ebeveynlerin %98.6’sının çocuk-
lara cinsel eğitiminin verilmesinin faydasına 
inandıklarını, %69.6’sının çocuklarına cinsel 
eğitim verdiklerini, %91.3’ünün özel vücut 
bölgelerini anlattıklarını,%89.9’u çocuğun 
cinsel soruları karşısında anlayacağı şekilde 
açıklama yaptıklarını ifade etmişlerdir.
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Tablo 1. Ebeveynlerin Çocukları Öpme Bölgelerinin Eğitim Öncesi ve Sonrası Karşılaş-
tırılması

Öpülen bölge Eğitim Öncesi Eğitim Sonrası

n % n % p*

Yanak Evet 63 91.3 66 95.7 0.25

Hayır 6 8.7 3 4.3

El Evet 45 65.2 20 29.0

Hayır 24 34.8 49 71.0 0.00

Boyun Evet 24 34.8 3 4.3

Hayır 45 65.2 66 95.7 0.00

Göz Evet 16 23.2 17 24.6

Hayır 53 76.8 52 75.4 1.00

Dudak Evet 14 20.3 - -

Hayır 55 79.7 69 100.0 0.00

*Mc Nemar testi yapılmıştır.

Ebeveynlerin eğitim öncesi ve sonrası ço-
cuklarını en çok yanaktan öptüğü (sırasıyla 
EÖ=%91.3; ES=%97.5); eğitim öncesi %20
.3 oranında dudaktan öpmelerin olduğu an-

cak eğitim sonrası olmayacağı belirlenmiş-
tir (Tablo 1).  Eğitim sonrası ebeveynlerin 
boyun ve dudaktan öpmelerinin azaldığı ve 
farkın istatistiksel olarak önemli olduğu be-
lirlenmiştir (p<0.05).
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Tablo 2. Ebeveynlerin Cinsel Organların Terminolojik İsimlerini Bilme Durumlarının 
Eğitim Öncesi ve Sonrası Karşılaştırılması

Eğitim Öncesi Eğitim Sonrası

n % n % p*

Çocuğum “Penisin” gerçek ismini bilir Evet 17 24.6 62 89.9 0.00

Hayır 52 75.4 7 10.1

Çocuğum benim öğrettiğim ismi bilir Evet 40 58.0 10 14.5

Hayır 29 42.0 59 85.5 0.00

Çocuğum “Penisin” görevini bilir Evet 28 40.6 62 89.9 0.00

Hayır 41 59.4 7 10.1

Çocuğum “Anüsün” gerçek ismini bilir Evet 6 8.7 58 84.1 0.00

Hayır 63 91.3 11 15.9

Çocuğum benim öğrettiğim ismi bilir Evet 42 60.9 20 29.0

Hayır 27 39.1 49 71.0 0.00

Çocuğum “Anüsün” görevini bilir Evet 20 29.0 61 88.4 0.00

Hayır 49 71.0 8 11.6

Çocuğum “Vajenin” gerçek ismini bilir Evet 13 18.8 61 88.4 0.00

Hayır 56 81.2 8 11.6

Çocuğum benim öğrettiğim ismi bilir Evet 46 66.7 15 21.7

Hayır 23 33.3 54 78.3 0.00
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Çocuğum “Vajenin” görevini bilir Evet 18 26.1 55 79.7 0.00

Hayır 51 73.9 14 20.3

Çocuğum “Memenin” gerçek ismini 
bilir

Evet 46 66.7 68 98.6 0.00

Hayır 23 33.3 1 1.4

Çocuğum benim öğrettiğim ismi bilir Evet 20 29.0 12 17.4

Hayır 49 71.0 57 82.6 0.88

Çocuğum “Memenin” görevini bilir Evet 27 39.1 65 94.2 0.00

Hayır 42 60.9 4 5.8

* Mc Nemar testi yapılmıştır.

Çalışma öncesi ebeveynlerin büyük bir ço-
ğunluğu çocuklarının cinsel organların ger-
çek ismini (sırasıyla penis %75.4; anüs 
%91.3; vajen %81.2); görevlerini (sırasıyla 
penis %59.4; anüs %71.0; vajen %73.9) bil-

mediklerini belirtmişlerdir. Eğitim sonrası 
cinsel organların gerçek ismini (sırasıyla pe-
nis %89.9; anüs %84.1; vajen %88.4); görev-
lerini (sırasıyla penis %89.9; anüs %88.4; va-
jen %79.7) bilme durumlarında artma olduğu 
belirlenmiştir ve farkın istatistiksel olarak an-
lamlı olduğu bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2).
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Tablo 3. Ebeveynlerin Çocuklarını Özel Bölgelerine İlişkin Bilgilerinin Eğitim Öncesi ve 
Sonrası Karşılaştırılması

Eğitim Öncesi Eğitim Sonrası

n % n % p*

Özel bölgeleri duyma Özel bölgeleri bilme

Evet 63 91.3 Evet 67 97.1 0.28

Hayır 6 8.7 Hayır 2 2.9

Bölgeler **

Göğüs, bacak, popo, 
vajen/penis

26 37.6 Dudak, göğüs, iki 
bacağın arası ön taraf, 
arka taraf

68 98.6

Dudak, göğüs, vajen/
penis, popo 

19 27.4 Göğüs, bacak, popo, 
vajen/penis

1 1.4

Yanıtsız 8 11.6

Tüm beden 4 5.8

Popo, vajen/penis 4 5.7

Göğüs, vajen/penis 3 4.3

Popo, meme 2 2.9

Göğüs, dudak 1 1.4

Penis, anüs, boyun 1 1.4

Popo, dudak, vajen/penis 1 1.4

Özel bölgeleri kimlerin görebileceğini 
duyma 

Özel bölgeleri kimlerin görebileceğini bilme 

Evet 59 85.5 Evet 69 100.0 0.01

Hayır 10 14.5 Hayır - -

Kimler görebilir? **

Anne baba
20 29.0 Anne-baba ve onlar 

varken doktor
68 98.6

Anne baba doktor 18 26.1 Anne baba 1 1.4

Anne 10 14.5

Yanıtsız 9 13.0
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Anne baba zorunlu 
durumlarda anneanne/
bakıcı

6 8.6

Kendi ve gerekli durumda 
annesi

4 5.7

Kardeşi 2 2.9

Hangi durumda kimler görebilir duyma Hangi durumda kimler görebilir bilme

Evet 49 71.0 Anne-baba varken 
doktor/sağlık çalışanları

69 100.0 0.00

Hayır 20 29.0

Kimler görebilir? **

Sağlık personeli 16 23.2

Anne baba doktor 16 23.2

Anne baba 14 20.3

Anne baba bakıcı büyük 
anne dede

3 4.3

Yanıtsız 20 29.0

* Mc Nemar testi yapılmıştır.**Test yapılma-
dı.

Çalışmaya katılan ebeveynlerin %91.3’ü eği-
tim öncesi çocukların özel bölgelerini duy-
duklarını ve %27.4’ü ise bu bölgeleri doğru 
olarak (Dudak, göğüs, vajen/penis, popo) 
belirtmişlerdir. Özel bölgeleri %85.5 kimle-
rin görebileceğini duyduklarını, %29.0 anne 
ve babanın görebileceğini ifade etmişlerdir. 
Özel bölgeleri hangi durumlarda kimlerin 
görebileceğini %71.0 oranında ebeveynler 
duyduklarını, ancak kimlerin görebileceğini 
%23.2 oranında sağlık personeli ve anne baba 
olarak ifade etmişlerdir. Eğitim sonrası özel 

bölgeleri bilme %97.1’e yükselmiştir. Ayrıca 
bölgeleri doğru olarak adlandırma %98.6 ola-
rak (Dudak, göğüs, iki bacağın arası ön taraf, 
arka taraf) bulunmuştur. Özel bölgeleri kim-
lerin görebileceğini %100 oranında bildikle-
ri, %98.6’sı özel bölgeleri anne-baba ve onlar 
varken doktorun görebileceğini belirtmişler-
dir. Özel bölgeleri hangi durumlarda kimlerin 
görebileceğini ebeveynlerin tamamı anne-
baba varken doktor/sağlık çalışanları olarak 
belirtmişlerdir (Tablo 3).
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Tablo 4. Ebeveynlerin İyi ve Kötü Dokunuşa İlişkin Bilgilerinin Eğitim Öncesi ve Sonra-
sı Karşılaştırılması

Eğitim Öncesi Eğitim Sonrası

n % n % p*

İyi dokunuş duyma İyi dokunuşu bilme

Evet 23 33.3 Evet 67 97.1 0.000

Hayır 46 66.7 Hayır 2 2.9

Ne hissedilir?

Yanıtsız 50 72.4 Yanıtsız 2 2.9

Güven mutluluk, huzur 19 27.5 Güven, mutluluk, huzur 67 97.1 0.000

Kötü dokunuş duyma Kötü dokunuşu bilme

Evet 26 37.7 Evet 68 98.6 0.000

Hayır 43 62.3 Hayır 1 1.4

Ne hissedilir?
**

Yanıtsız
47 68.1 Kendini kötü, rahatsız 

hissetme
65 94.2

Korku yaratır 8 11.6 İçe kapanma, Utanma 4 5.8

Rahatsız hissetme 7 10.1

İçe kapanma, Utanma 3 7.2

Mutsuzluk 1 1.4

Tacizde bulunmak 1 1.4

* Mc Nemar testi yapılmıştır.**Test yapılmadı.

Katılımcıların %66.7’sinin eğitim öncesi 
iyi dokunuşu, %62.3’ü kötü dokunuşu duy-
madıklarını ve bu dokunuşlar sonrası ne-
ler hissedileceğini büyük oranda yanıtsız 
bıraktıkları saptanmıştır (sırasıyla %72.4; 

%68.1). Eğitim sonrası ebeveynlerin %97.1’i 
iyi dokunuşu bildiklerini, iyi dokunuşta gü-
ven, mutluluk, rahatlık, huzur hissedileceği-
ni ifade etmişlerdir (%97.1). Ebeveynlerin 
%98.6’sının kötü dokunuşu bildikleri, %94.2 
oranında dokunuş sonrası yaşanabilecek his-
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si “Kendini kötü, rahatsız hissetme” şeklinde 
belirtmişlerdir (Tablo 4).

Tablo 5. Ebeveynlerin Yabancılara Verilmesi Gereken Tepkilere İlişkin Bilgilerinin Eği-
tim Öncesi ve Sonrası Karşılaştırılması

Eğitim Öncesi Eğitim Sonrası

n % n % p*

Yabancılara verilecek tepkileri 
Duyma

Yabancılara verilecek tepkileri 
Bilme

Evet 38 55.1 Evet 69 100.0 0.000

Hayır 31 44.9

Nasıl tepkiler? **

Yanıtsız bırakılmış

24 34.7 Özel bölgelere 
dokunulduğu zaman hayır 
demek, çığlık atmak, 
uzaklaşmak

68 98.6

Çığlık atmak 14 20.3 Konuşmamak 1 1.4

İstemedikçe kimse 
dokunamaz

12 17.4

Uzaklaş 8 11.6

Konuşmamak 6 8.7

Anneye mutlaka söylemek 3 4.3

Özel bölgelere dokunulduğu 
zaman hayır demek

2 2.9

* Mc Nemar testi yapılmıştır.**Test yapılmadı.

Çalışmaya katılan ebeveynlerin %55.1’i eği-
tim öncesi yabancılara verilmesi gereken 
tepkileri duyduklarını, eğitim sonrası ise ta-
mamı tepkileri bildiklerini belirtmiştir ve far-
kın istatistiksel olarak önemli olduğu bulun-
muştur (p<0.05). Eğitim öncesi ebeveynlerin 

%34.7’si nasıl tepki verilmesi gerektiğini 
yanıtsız olarak bırakmış, eğitim sonrası ise 
%98.6’sı özel bölgelere dokunulduğu zaman 
hayır demek, çığlık atmak, uzaklaşmak şek-
linde yanıt vermişlerdir (Tablo 5).

TARTIŞMA
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Cinsel istismar aileler için çok travmatik bir 
durumdur. Bu nedenle istismar gelişmeden 
önce önleme girişimleri hayati önem taşı-
maktadır (Xie et al., 2017:21). Önleme giri-
şimleri içinde ebeveynler çok önemli bir yere 
sahiptirler (Pullins and Jones, 2006:2). Ülke-
miz okul programlarında cinsel eğitimin ye-
terince ele alınmadığı açıktır. Ailelerin ise bu 
konu hakkında konuşmaktan utanç duyduk-
ları, kendilerini yeterince bilgili hissetmedik-
leri için çocuklarına cinsel eğitim vermekten 
kaçındıkları bilinmektedir (Çalışandemir vd., 
2008:25). Yapılan çalışmada ebeveynlerin ta-
mamının çocuk cinsel eğitimi ile ilgili daha 
önce hiçbir eğitim almadığı görülmektedir. 
Önemli ancak yabancı olunan cinsel eğitim 
konusunda, öncelikle anne-baba ve öğret-
menlere cinsel gelişim ve eğitimi hakkında 
bilgi verilmesi gerekmektedir (Aydoğmuş, 
2001:101-112). Eğitim sırasında, yaşa uygun 
olmayan veya aşırı ayrıntılı bilgi verilmesi, 
çocuğun cinselliğe merakında aşırı artışa ne-
den olabileceği unutulmamalıdır (Dülgerler 
ve Çam, 2007:202). Eliküçük ve Sönmez’in 
(2011:51) çalışmalarında çocuk cinsel eğiti-
mi hakkında anne-babaların sadece %5.1’inin 
eğitim aldığı, %94.9’unun ise almadığı sap-
tanmıştır. Ceylan ve Çetin’in (2015:41) çalış-
masında, ebeveynlerin %65.6’sı çocuğun cin-
sel eğitimi ile ilgili bir eğitim almadıklarını 
belirlemiştir. Tuğrul ve Artan (2001:143-145) 
alt sosyo-kültürel düzeyde 2-18 yaş grubun-

da çocuğu olan 665 anne ile yaptıkları araş-
tırmalarında, annelerin tüm yaş gruplarında 
cinsel eğitimin ne olduğunu bilmedikleri, bir 
grup annenin cinselliği, cinsel ilişki olarak ta-
nımladıklarını bulmuşlardır. Çalışma sonucu 
literatür ile benzerlik göstermektedir. Çocuk-
larla ilgilenen meslek gruplarındaki kişilerin 
(örneğin, hemşire, doktor, öğretmen), çocuk 
cinsel istismarı hakkında eğitim almaları ge-
rekmektedir. Bu meslek gruplarının, çocuk-
ların koruması, sağlıklı yetiştirilmesi gibi 
konularda ebeveynlere eğitim vermeleri ge-
rekmektedir (Deblinger et al., 2010:98). Ül-
kemizde cinsel eğitim ile ilgili bilgilendirme 
konusunda eksiklik olduğu düşünülmektedir. 

Günümüzde birçok internet programının ve 
elektronik cihazların aile koruma parolası bu-
lunmaktadır. Türk dil kurumu parolayı, asker-
lerin birbirini tanımalarını sağlayan ve kendi 
aralarında önceden kararlaştırdıkları kelime 
veya söz olarak tanımlanmıştır3. Ancak en 
değerli varlıklarımız olan çocuklarımız için 
istismardan koruyucu bir koruma parolası 
bulunmamaktadır. Çalışmaya katılan ebe-
veynlerin, çocuklarına aile güvenlik parolası-
nın öğretilmesi ve önemi konusundaki bilgi 
düzeylerinde eğitim sonrası yükselme olduğu 
belirlenmiştir (eğitim öncesi %37.7-eğitim 
sonrası %95.7). Genellikle çocuğa yönelik 
cinsel istismarı çocuğun güvendiği ve düzenli 

3 http://www.tdk.gov.tr/index.php
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görüştüğü tanıdık bildik kişiler yapabilmek-
tedir (Yiğit, 2005:90). Çocuklar bu tanıdık, 
bireylerle aile bilgisi dahilinde veya dahilin-
de olmadan bir yerlere gidebilmektedirler. 
Literatürde, çocuklara cinsel istismarda bulu-
nan kişilerin dörtte üçünün aile içinden birisi, 
yakın akrabalar, komşu veya daha önce tanı-
dığı kişiler olabileceği bildirilmiştir (Kinzl 
et al., 1994: 1127; Csorba et al., 2005:217; 
Murray, 2000:211). Ülkemizde son dönem-
de çok merkezli yapılan bir çalışmada istis-
marcıların %78.0’inin tanıdık ve %13.2’sinin 
aile bireylerinden biri olduğu tespit edilmiştir 
(Erdoğan vd., 2011:55). Dönmez ve arkadaş-
ları (2014:44) istismarcıların %57.7’sinin ta-
nıdık ve %7.4’ünün aile bireylerinden biri ol-
duğunu belirtmişlerdir. Literatürde çocuklara 
yönelik istismardan korunmak amacıyla aile 
güvenlik parolası öğretimine rastlanmamıştır. 
Aslında günlük yaşamda çocuklarda birçok 
araç ve gereci açabilmek için gerekli olan 
parola kullanımına aşinadırlar.  Bu amaçlarla 
aileler çocukları ile birlikte güvenlik parolası 
oluşturup, bunu kullanmayı alışkanlık haline 
getirmelidirler. 

Anne babaların en çok zorlandığı konulardan 
biri cinsel eğitimdir (Kempner and Rodrigu-
ez 2004:13). Çalışmaya katılan ebeveynle-
rin büyük bir çoğunluğu (%98.6) çocuklara 
cinsel eğitim verilmesinin faydalı olacağına 
inanmaktadır.  Ayrıca ebeveynlerin %69.6’sı-
nın çocuklarına cinsel eğitim verdiğini belirt-

mişlerdir. Ceylan ve Çetin (2015:41), yaptık-
ları çalışmalarında ebeveynlerin çoğunluğu 
cinsel eğitime 3-6 yaş arasında başlamak 
gerektiğini ve %75.0’inin cinsellikle ilgili 
konuda çocuklarıyla rahatlıkla konuşabildik-
lerini ifade etmişlerdir.  Göçgeldi ve arka-
daşları (2007:134) çalışmalarında, annelerin 
%96.6’sının ve babaların %93.3’ünü çocuk-
lara cinsel eğitim vermenin gerekli olduğunu; 
bu eğitimi anne (%70.7) ve babanın (%55.0) 
vermesi gerektiğini düşündüklerini belirle-
mişlerdir. Ayrıca çocuklarına cinsel eğitim 
vermeme nedeni olarak da ebeveynlerin ço-
cuklarına nasıl yaklaşım göstereceklerini (an-
nelerde %46.6 ve babalarda %39.1) bileme-
diklerini belirlemişlerdir.

Eliküçük ve Sönmez (2011:45) altı yaş ço-
cuklarının cinsel gelişim ve eğitimiyle ilgili 
ebeveyn görüşlerini inceledikleri çalışmala-
rında, anne-babaların %40.0’ının cinselliği 
ve %43,5’inin cinsel eğitimi yanlış tanımla-
dıkları bulunmuştur. Literatürde genellikle 
ailelerin verdikleri cinsel eğitimin öğütler 
şeklinde olduğu görülmektedir (Ceylan ve 
Çetin 2015:49). Eğitimin öğüt vermek dı-
şında olduğu ve çocuklar için bu konunun 
öneminin kavratılması gerekmektedir. Aynı 
zamanda çocuk eğitimleri çocukların gelişim 
düzeylerine uygun, oyun, drama gibi teknik-
lerle daha kalıcı hale getirilebilir. 



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Dönemi Sayı: 15 Yıl: 2019

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Semester Issue: 15 Year: 2019

ID:390 K:847
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)

37

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

Öpme ve öpüşme içgüdüsel olarak ilk insan-
lara kadar uzanan bir kavramdır. Akerson’a 
göre bir gösterge olarak öpme, cinsel amaç 
bir yana bırakıldığında, geleneksel bir ileti-
şim davranışıdır. Ancak öpme davranışı her 
zaman doğru algılanmayabilir. Bazen bi-
rey öpülen bu davranıştan rahatsız olabilir. 
Öpüldükten sonra yüzünü silen çocuklar gibi 
(Akerson, 2005:240). Yapılan çalışmada eği-
tim sonrası, çocukların boyun ve dudaktan 
öpülmelerinin azaldığı ve farkın istatistiksel 
olarak önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 
Dudaktan öpme, tamamen sevgi, aşk ve cin-
sellik göstergesi olan bir öpüşme formudur. 
Bu öpüşme biçimi pek çok ulusun kültüründe 
uygun görülmemektedir (Soylu, 2017:271).  
Ancak anne babası tarafından dudaktan öpü-
len çocuk, başkasının da kendisini dudağın-
dan öpmesine itiraz etmez. Çünkü çocuklar 
için anne babalarının yaptığı uygulamalar 
doğrudur. Ayrıca babanın kız çocuğu, anne-
nin erkek çocuğu dudağından öpmesi anne ve 
baba ile ileride doğru ve sağlıklı olmayan bir 
ilişki yaşanmasına neden olabilir. Anne baba-
sı tarafından dudaktan öpülen çocuk, okulda 
arkadaşını, eve gelen misafiri de bu şekilde 
öpmeye kalkarsa bu çocuğun sosyal kabulü 
için dezavantajlı bir durum oluşturur3. Son 
yıllarda artan istismar vakalarını önleyebil-
mek için çocuklarımızı eğitmenin yanı sıra 
uygun davranışları da sergilemek durumun-
dayız. 

İstismar konusunda etkili ve işe yarar eğitim 
programlarının geliştirilebilmesi için anne ve 
babaların eğitilmesi ve uzmanlarla iş birliği 
yapılması gerekir4. Bu eğitimde ailenin ço-
cuğa öğretmesi gereken bilgiler içerisinde 
cinsel organların anatomik isimlerinin doğru 
olarak öğretilmesi gelir. Genital terminolo-
jinin kullanılması kültürel olarak değişiklik-
ler gösterebilmektedir (Kenny and Wurtele, 
2008:347). Yetişkinlerin bile gündelik du-
rumlarda anatomik genital terimleri kullanma 
konusunda yetersiz olduğunu göstermektedir. 
Kadınların yarıdan fazlası, “vajina” kelime-
sini kullanmada rahatsızlık duymakta ve hat-
ta jinekolojik muayenelerde, bu sözcük hem 
hastalar hem de doktorlar tarafından kulla-
nılmamaktadır (Burrows et al., 2017:231). 
Çocuklar ve gençler, yanlış yorumlamalar ve 
yanlış yönlendirmeler yoluyla vücut bölüm-
lerini adlandırmada aktif olarak ebeveynler, 
kardeşler veya akranlar tarafından kullanılan 
sözlü terimleri kullanabilir (Burrows et al., 
2017:227). Yapılan çalışmada eğitim sonrası 
ebeveynlerin cinsel organın ismini ve göre-
vini bilme durumlarında artma olduğu belir-
lenmiştir ve farkın istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 3). Ço-
cuklara cinsel terminolojinin verilmesi ve 
vücutlarına saygı gösterilmesi sağlıklı cinsel 
gelişim için gereklidir (Kenny and Wurtele, 
2008:346).  Yapılan bir çalışmada, ebeveyn-

4 4http://sorgunram.meb.k12.tr/
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lerin çoğunluğunun (%62.7) çocuklarına 
cinsel organlar için anatomik olarak doğru 
terimleri öğretilmesi gerektiğini bildirilmek-
tedir (Deblinger et al., 2010:95). Kenny ve 
Wurtele (2008:349) yaptıkları çalışmalarında 
çocukların %7.0’sini vulvayı %10.0 penisi, 
%6.0’sının göğüsü % 20.0’sinin ise kalçayı 
doğru bildiklerini bulmuşlardır. Çocuklukla 
ilgili genital terimlerin retrospektif bir anket 
yardımıyla incelendiği, Gartrell ve Mosbac-
her (1984:869), çalışmalarında, çoğu yetişki-
nin yalnızca orta yaşlarında, erkek ve kadın 
cinsel organları için eksiksiz bir anatomik 
kelime bilgisine sahip olduğunu bildirmiştir. 
Kenny ve arkadaşları (2012:379) anaokulu-
na giden çocuklara kendilerini koruma eği-
timi sonrası çalışma grubundaki çocukların 
genital organların isimlerini doğru olarak 
bildikleri belirlenmiştir. Çocuklar doğru te-
rimleri bilmezler ise cinsel tacizleri tanım-
lamakta zorlanabilirler. Ayrıca çocuk doğru 
genital terminolojiyi öğrenebilir. Örneğin 
vücudunun bütün bölümlerinin ismini öğre-
nen çocuk, genital teminolojiyi de öğrenerek 
daha sonraki cinsel eğitimler için temel almış 
ve bilinçlenmiş olur (Kenny and Wurtele, 
2008:347). Doğru terminolojiyi kullanarak 
açıklama yapmak (örn., küfürlü/argo konuş-
mayı bitirme) daha anlaşılabilir, daha olum-
lu bir sonuç verir. Cinsel bilgi eksikliği olan 
çocuklar cinsel istismar konusunda daha sa-
vunmasız olabilir. Cinsel istismarcılar, cinsel 

organlarının isimleri doğru bilen çocuklardan 
kaçınır; çünkü bu çocukların vücut güvenliği 
ve cinsel eğitim hakkında eğitildiklerini gös-
termektedir (Kenny and Wurtele, 2008:346). 

Çocuklara vücudunun kendisine ait olduğu-
nu, özel bölgelerini anlatmak ve kötü doku-
nuşlara karşı kendilerini koruması gerektiği-
ni öğretmek cinsel istismarın önlenmesinde 
önemli olabilir (Kairys et al.,1999:187). Ebe-
veynlerin bilinçlenmesi çocukların bilinçlen-
mesiyle doğrudan ilişkilidir. Eğitim öncesi 
ebeveynlerin yarıdan fazlası iyi ve kötü doku-
nuşu duyduklarını, eğitim sonrası ise büyük 
bir çoğunluğunun iyi ve kötü dokunuşu, bu 
dokunuşlardan sonra neler hissedilebileceği-
ni bildikleri belirlenmiştir (p<0.05).  Zhang 
ve arkadaşlarının (2013:623) çalışmalarında, 
çocukların %30.0’undan azının uygun ol-
mayan dokunmayı durdurmak için sözlü bir 
tepki vermek gerektiğinin bilincinde bulun-
muştur. Çocukların sadece %16.0’sı ise özel 
bölgelere dokunulduğunda bildirilmesi ge-
rektiğini belirlenmiştir. Yapılan bir çalışmada 
çocuklarını cinsel istismardan korumak için 
çocuğu gözetim altında tutma, güvensiz kişi 
ve ortamlardan uzak tutma, cinsel organlarına 
ebeveynleri dışında kimsenin dokunmaması 
ve böyle durumlarda bağırması gerektiğini 
öğütleme yöntemlerini kullandıkları sonu-
cuna ulaşılmıştır (Ceylan ve Çetin 2015:49). 
Kenny ve arkadaşlarının (2012:368) anao-
kuluna giden çocuklara kendilerini koruma 
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eğitimi sonrası deney grubundaki çocukların 
uygun olmayan dokunuşu bildikleri; Kenny ve 
Wurtele (2010:490), “vücut güvenliği eğitim 
programı” sonrasında çalışmaya katılan ço-
cukların uygun olmayan dokunmayı tanıyabil-
meleri anlamlı olarak yükselmiştir (p<0.01). 

Ayrıca eğitim sonrası özel bölgeleri, özel bölge-
leri kimlerin görebileceğini, bu bölgeleri hangi 
durumlarda kimlerin görebileceğini bilme du-
rumu da yükselmiş ve farkın istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.05). Cinsel 
organları yaralandığı ya da hastalandığında, 
anne/baba yanında bulunurken yalnız doktorla-
rın veya ana babalarının dokunabileceği öğre-
tilmelidir (Dülgerler ve Çam, 2007:201).

Eğitim öncesi çalışmaya katılan ebeveynlerin 
yarısı yabancılara verilmesi gereken tepkileri 
duyduklarını, eğitim sonrası ise tamamının bu 
tepkileri bildikleri belirlenmiş ve farkın ista-
tistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur 
(p<0.05).  İstismar tehdidi ile karşılaşan çocuk-
ların, duruma itiraz etmezlerse yani “dur ya da 
hayır” demezlerse kaçmayı ve yardım istemeyi 
başaramayabileceği belirtilmiştir (Katz ve Ha-
mama, 2013; 877). Gönültaş (2013:56) cinsel 
istismar mağduru çocuklarla ilgili yaptığı ça-
lışmasına göre, mağdurların yaklaşık %50’si, 
faillerin yönelttikleri bir takım yöntem ve tek-
niklerle (kandırma, vaat, iltifat, rüşvet, tehdit, 
zorlama) o an güvende bulundukları (okul, 
ev, evin önü vs.) ortamlardan çıkartıldıkları 

ve sonrasında güvende olmadıkları bir ortama 
getirildikleri görülmüştür. Bu nedenle çocuk 
eğitimlerinde Türk toplumuna uygun itaatkar 
çocuk modeli değil vücudun ve bedeninin far-
kında “hayır” deme becerisine sahip bireyleri 
yetiştirmek gerekmektedir. Ayrıca çocukların 
günlük yaşam içerisinde güvenli/koruyucu 
kişileri bilmeleri gerekmektedir. Türk Dil Ku-
rumuna göre güvenilir güven duygusu veren, 
güvenilen, itimatlı; koruyucu ise himaye eden, 
kollayıcı, hami anlamına gelmektedir3. Ebe-
veynlerin çocuk ile birlikte olmadığı zamanda 
çocukların bu güvenilir kişilerden yardım iste-
mesi yaşanabilecek ciddi problemleri önleye-
bilir. Yapılan çalışmada ebeveynlerin tamamı 
“çocuklarının hayatlarındaki koruyucu kişile-
ri” eğitim sonrası bilmişlerdir. 

SONUÇ

Bu çalışmada ebeveynlerin çocuk cinsel istis-
marına dair bilinç düzeylerini, eğitim gereksi-
nimlerini ve eğitim etkisini incelemek amaç-
lanmıştır. Çocuk cinsel istismarı için farklı 
eğitim yöntemlerine ve aile çocuk eğitim 
programlarına ihtiyaç olduğu görülmektedir. 
Ebeveynlerin büyük bir çoğunluğunun eğitim 
sonrası çocuk cinsel istismarı ile ilgili olarak 
bilgi düzeyleri yükselmiştir. 

SINIRLILIKLARI

Eğitimler aile ve çocuklara eş zamanlı veri-
lirse, çocuklara yaş düzeylerine uygun somut 
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uygulamalarla etkinlikler yaptırılırsa etkinliği 
artabilir. Ayrıca ilk eğitimlere katılmış ancak 
tekrar anketlerde ilk grup ile eşleşme sağlan-
mayan 25 katılımcı çalışma dışı bırakılmıştır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Child sexual abuse (CSA) has been gradually increasing in recent years and it 
has considerably affected the life of its victims. Significant physical, emotional and behavio-
ral problems can be seen in the transition process of abused individuals to adulthood. Sexual 
abuse in children is considered to be an important public health problem due to its prevalence, 
incidence and consequences. Preschool children lack information about prevention of the abuse 
and self-protective skills. Therefore, parents need to know what abuse is, the symptoms it has, 
and its consequences on their children so that they can protect children from abuse. Aim: This 
study was planned to raise “awareness of sexual abuse” among parents who have children in 
the preschool period. The study used “the Single Group Pre-Test Post-Test Model”, which is 
one of the Quasi-Experimental study methods. Method: The universe of the study consisted of 
kindergartens affiliated to the Ministry of National Education in Denizli city. The sampling of 
the research involved two kindergartens from two counties of Denizli city which were deter-
mined by the simple random method. The convenience sampling method, one of the purposive 
sampling types, was used for the selection of the study group. At this point, care was taken to 
ensure that the mothers who made up the study group could be reached easily and were willing 
to participate in the study. The study group consisted of 69 mothers who had a 6-year-old child 
attending one of the two preschool institutions in Denizli province during the 2017-2018 acade-
mic year. Necessary permissions were taken from the ethics committee, the institution in which 
the study was carried out, and from the parents. The data were collected using an information 
form and the ‘Don’t touch me! awareness questionnaire’. The study was carried out in the fol-
lowing fashion: filling in the information forms and questionnaires, training of the mothers, and 
repeating the process of filling the information forms and questionnaires one month after the 
training. The statistical analysis of the data was performed using SPSS software package. Num-
bers and percentages were used in the evaluation of the collected data in accordance with the 
purpose of the study. Results: The mean age of the parents participating in the study was 34.69. 
It was found that 98.6% of the parents believed that it was beneficial to give sexual education 
to children, 69.6% gave sexual education to their children, 91.3% talked about the private body 
regions with their children, and that 89.9% responded to the sexuality-related questions of their 
children appropriately. When parents were asked about “the protective person in their child’s 
life”, it was determined that 88.4% of the parents responded correctly before the training, whi-
le 100% of the answers were correct after the training. Parents were found to mostly kiss the 
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cheeks of their children before and after the training (BT = 91.30%, AT = 95.65% respectively), 
whereas it was determined that 20.28% kissed the lips of their children before the training, but 
that they stopped doing this after the training. A large majority of the parents stated before the 
training that their children did not know the actual name of the genitals (penis 72.5%, anus 
89.9%, and vagina 78.3% respectively). After the training, it was determined that there was an 
increase in the percentage of knowing the names (penis 89.9%, anus 84.1%, and vagina 88.4% 
respectively).91.3% of the parents who participated in the study stated before the training that 
their children had heard of their own private regions and 27.4% named these regions correctly 
(lips, breast, vagina / penis, butt). 85.5% said that they had heard who could see their private 
regions and 29.0% stated that their fathers or mothers could see them. When responding to the 
question about who and under what circumstances others could see their private body regions, 
71% said they had learned it from their parents, while 23.2% stated they had heard it from 
health workers and parents. Awareness of private body regions increased to 97.1% after the 
training. Also, it was found that the related body regions were correctly named with 98.6% 
(lips, breast, between the two legs, frontal and back parts). They were also determined to know 
who could see their private regions with 100%, while 98.6% stated parents and doctors in the 
company of parents could see their private regions. All of the parents stated that doctors and 
healthcare workers in the company of mothers could see the private body regions. It was found 
before the training that 66.7% of the participants did not hear about good touch, while 62.3% of 
them did not hear about bad touch. In addition, they did not respond to the question about what 
a person would feel after these touches (72.4%, 68.1% respectively). After the training, 97.1% 
of the parents stated that they learned good touch and that it would make one feel relief, hap-
piness, comfort, and peace. On the other hand, 98.6% of the participants stated they knew bad 
touch, and 94.2% responded that it would make one feel bad and uncomfortable.55.1% of the 
parents who participated in the study stated before the training that they had heard the reactions 
to be given to foreigners, while 100% of the parents said they learned these reactions after the 
training. Before training, 34.7% of the parents left the question about how to react to foreigners 
unanswered, whereas 98.6% responded after training that the answer was saying no, screaming 
and moving away when a foreigner tried to touch private body regions. Conclusion: Parents 
need to be informed about sexual education and they should communicate with their children 
about the prevention of sexual abuse. Through sexual education, the child learns to respect his 
or her own body and the body of the opposite sex. This ensures the child to establish a healthy 
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and appropriate relationship with the individuals of their own sex and counterparts in future. 
The most important place for children to receive this education is the family. For this reason, 
sexual education seminars should be organized and books should be recommended for families.
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İNME TANISI ALMIŞ HASTALARA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİNİN 
BAKIM VERME YÜKÜ İLE YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ (1)

THE RELATIONSHIP BETWEEN CAREGIVING BURDEN AND 
QUALITY OF LIFE IN FAMILY CAREGIVERS OF STROKE PATIENTS

Simge KALAV1, Sabire YURTSEVER2

1 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Antalya / Türkiye
2 Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Mersin / Türkiye

ORCID ID: 0000-0003-2261-78131, 0000-0002-5073-24162

Öz: Amaç: Bu çalışma, inme tanısı almış hastalara bakım 
veren aile üyelerinin bakım verme yükü ile yaşam kaliteleri 
arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacı ile tanımlayıcı ve 
ilişkisel olarak yapılmıştır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini 
Mersin ili sınırlarındaki üç hastanede yatan ve sonrasında ta-
burcu olan 130 inme hastasına bakım veren aile üyeleri oluş-
turmuştur. Veriler kişisel bilgi formu, Lawton-Brody Enstrü-
mental Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi, Barthel İndeksi, 
Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu ve 
Bakım Verme Yükü Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin 
değerlendirilmesinde hem parametrik hem de non-parametrik 
yöntemler kullanılmıştır. Bulgular: İnme tanısı almış birey-
lerin %60’ının tam bağımlı olduğu ve bağımlı olan hastalara 
bakım veren aile üyelerinin Bakım Verme Yükü Ölçeği puanın 
da arttığı saptanmıştır. Bakım Verme Yükü Ölçeği ile Dünya 
Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu ve alt ölçek 
puanları arasında negatif korelasyon bulunmuştur. Sonuç: Ba-
kım verme yükü sorununu çözmek ve sonuç olarak bireylerin 
yaşam kalitesini arttırmak için, hasta gereksinimleri ile birlik-
te bakım verenlerin de gereksinimlerine odaklanmak, bütünsel 
yaklaşıma sahip bir hemşire için çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İnme, Bakım Veren Aile Üyesi, Bakım 
Veren Yükü, Yaşam Kalitesi

Abstract: Aim: This descriptive and relationalstudy was con-
ducted to evaluate the relationship between caregiving bur-
den and quality of life in family caregivers of stroke patients. 
Method: The study sample consisted of the family caregivers 
of 130 stroke patients hospitalized and then discharged from 
the three hospitals in the province of Mersin. The data were 
collected using the Personal Information Form, The Lawton-
Brody Instrumental Activities of Daily Living Index, The 
Barthel Index, World Health Organisation of Life Assess-
ment Short Scaleand  Caregiving Burden Scale. To evaluate 
the data, both parametric and non-parametric methods were 
used. Results: We found that 60% of the diagnosed stroke 
patients had total dependency, and that scores on the Care-
giving Burden Scale for family caregivers taking care of de-
pendent patients were higher than those for caregivers of less 
dependent patients. Burden Interview scores were found to be 
significantly negatively correlated with the World Health Or-
ganisation of Life Assessment Short Scale and its subscales. 
Conclusion:It is crucial for a nurse with a holistic approach to 
focus on caregivers’ needs as well as the needs of the patient 
in order to resolve this issue, and consequently enhance indi-
viduals’ quality of life.

Key Words: Stroke, Family Caregiver, Caregiver Burden, Qu-
ality of Life
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INTRODUCTION

The incidence of stroke increases as the size 
of the elderly population increases (Keskin 
et al., 2016:80). Most patients who are able 
to continue with their lives after a stroke suf-
fer from behavioral changes and permanent 
destruction of physical and cognitive abilities 
that affect the individuals’ social and profes-
sional functions as well as their family life. 
Individuals who survive a stroke can live, re-
lying on others for their daily routines. Asthis 
care is sustained, the patient and the family 
may be subjected to many physiological, psy-
chological, social, and economic difficulties 
(Bhattacharjee et al., 2012:114; Brandon, 
2013:36; El Masry et al., 2013:363; Gbiri et 
al., 2015:98-99; King et al., 2010:303; Kumar 
et al., 2015:1-2;Tsai et al., 2015:450).

Caring for the patient may cause stress, ex-
haustion and concomitant discomfort to the 
individual, whether the person takes care of 
the patient personally or oversees the care 
being given by someone else. However, the 
health of the caregiver may not always be 
taken into consideration. The lack of equal 
sharing of the workload can lead to difficul-
ties in providing care. Some studies suggest 
that caregivers experience physical, psycho-
logical, social, and economic problems (Han 
et al., 2017:4564; Menon et al., 2017:418). 
Caring tasks maynegatively affect the care-

giver’s social life. Everyday lives of caregiv-
ers and their households may affect, and that 
they may difficulties with a reduced level of 
social communication, together with other is-
sues concerning going out during the daytime, 
making time for themselves, managing self-
care, shopping, and taking a vacation. It has 
been argued that human affairs, neighbour-
hood relations, visits of friends and relatives, 
entertainment activities, and the time spared 
for daily routines of caregivers are impaired, 
and that some caregivers feel as though 
they are under constraints (Andrew et al., 
2015:1071-1072; Sit et al., 2004:816). Fur-
thermore, due to caregiving tasks, individuals 
can be prevented from working and cannot 
spare time for themselves. The professional 
lives of caregivers can be affected negatively. 
Taking leave from work, being less interested 
in work, being prevented from working be-
cause of the job of giving care, being forced 
to make changes in their work schedule due 
to the time required for caregiving, or quit-
ting their jobs may arise (Young et al., 2014: 
1896-1897).These changes may limit the so-
cial roles and activities and diminish the qual-
ity of life (QOL) of both the patient and the 
caregivers. 

COMPREHENSION

It will contribute to solving the problem of 
learning the dimension of the problems ex-
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perienced by family members who care for 
stroke patients.

AIM

This study aimed to evaluate the relationship 
between the caregiving burden and the QOL 
of family caregivers with stroke patients.

MATERIALS AND METHOD

Design 

This descriptive and relational study was car-
ried out in the homes of patients who had 
been hospitalized with a diagnosis of stroke, 
and then discharged from the neurology ser-
vice of Mersin State Hospital and Toros State 
Hospital, and the Department of Internal 
Diseases Service I and Internal Diseases In-
tensive Care Unit in the Mersin University 
Health, Research and Practice Centre. 130 
individuals were included in the study. The 
inclusion criteria for family caregivers were 
as follows:

•	 The patient who is given care was diag-
nosed with stroke at least two months 
ago,

•	 The patient who is given care is depen-
dent in at least two of their daily life ac-
tivities,

•	 The caregiver is over 18 years old and is 
the primary caregiver,

•	 The physical and cognitive health levels 
of the caregiver are sufficient for answer-
ing the questions in the forms that will be 
used in the study,

•	 The caregiver is willing to participate in 
the study.

Instruments

Data were collected using the Personal In-
formation Form, Lawton-Brody Index (LBI), 
Barthel Index (BI), WHOQOL-BREF and 
Zarit Burden Interview (ZBI).

Personal Information Form

The Personal Information Form includes 19 
questions for the identification of socio-de-
mographic characteristics of family caregiv-
ers (age, gender, marital status, educational 
background, etc.), characteristics of stroke 
patients (age, disease duration, complaints 
regarding the illness, etc.), and the properties 
of care (degree of relationship, living status 
with the patient, etc.).  

Lawton-Brody Index (LBI)

This instrumental daily life activities scale 
was developed by Lawton and Brody. The 
index consists of 8 questions that aim to de-
termine a person’s instrumental daily life ac-
tivities. If a person performs an activity in-
dependently, he gets 3 points. If he performs 
an activity with help, he gets 2 points.  If he 
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cannot perform an activity at all, he gets 1 
point. According to this index, 0-8 points is 
considered fully dependent, 9-16 points is 
considered half-dependent, and 17-24 points 
is considered fully independent (Lawton and 
Brody, 1969:179-186).

Barthel Index (BI)

The Barthel Index was developed by Barthel 
and Mahoney in 1965. The BI evaluates mo-
bility and self-care activities, and its reliabil-
ity and validity have been established with 
various patients and societies. The BI consists 
of 10 items that measure a person’s daily life 
activities. Scores range between 0 and 100, 
where 0 points mean full dependency and 100 
points mean full independence (Mahoney and 
Barthel, 1965:61-65). As reported by Malak 
and Dicle (2008:118-121), studies that used 
the BI have determined 60 as the limit; they 
assume that a score over 60 means indepen-
dent functioning. Mollaoglu et al. (2011:126) 
reported: “According to BI; 0-20 pointsmean 
fully dependent, 21-61 points mean highly 
dependent, 62-90 points mean semi-depen-
dent, 91-99 points mean almost independent 
and 100 points mean fully independent”.

World Health Organization Quality of Life 
Assessment (WHOQOL-BREF)

The World Health Organization Quality of 
Life Assessment Brief Form is a question-

naire that evaluates how the individual per-
ceives his/her own quality of life. This form 
is a short version of the WHOQOL-100 de-
veloped by WHO. The WHOQOL-BREF 
consists of 26 questions, one of which ad-
dresses the general perception of QOL, and 
the remainder of which investigate health 
conditions. Turkish validity and reliability 
measurements were performed by Eser et al. 
(1999a:23-40; 1999b:5-13) and a national 
question was added, making the WHOQOL-
BREF-TR a 27-question form. The assess-
ment uses a 5-point Likert scale (1-5) with 
closed answers. Overall QOL scores range 
from a minimum of 27 to a maximum of 135. 
High scores indicate high QOL. Questions 
are meant to be answered in reference to the 
past 15 days. 

The assessment reviews five aspects of QOL, 
namely physical, psychological, social, envi-
ronmental and national environmental fields. 
Physical, psychological, social, environmen-
tal and national environmental field scores are 
calculated using all except the first two gener-
al questions. Questions 3, 4, 10, 15, 16, 17, 18 
of the assessment are related to the physical 
field; questions 5, 6, 7, 11, 19, and 26 are re-
lated to the psychological field; questions 20, 
21, 22 are related to the social field; questions 
8, 9, 12, 13, 14, 23, 24, and 25 are related 
to the environmental field; and the 27th ques-
tion is related to the national environmental 
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field. Points retrieved from questions 3, 4, 26, 
and 27 are reversed and then evaluated. On 
the WHOQOL-BREF, QOL improves as the 
scale scores, calculated out of 4-20 points, in-
crease for each of the fields.

Zarit Burden Interview (ZBI)

The Zarit Burden Interview was developedby 
Zarit, Reever and Bach-Peterson in 1980. Its 
aim is to evaluate the stress of caregivers who 
look after a patient. This interview consists 
of 22 questions that aim to determine the ef-
fects of caring on the caregiver’s life, with 
responses on Likert-type scales: 0 = never, 1 
= seldom, 2 = sometimes, 3 = usually, 4 = 
always. The ZBI was adapted to Turkish and 
checked for validity and reliability by Inciand 
Erdem (2008:85-95). In this interview, the to-
tal minimum score is 0 and the total maxi-
mum score is 88. If a person’s total score is 
high, it means he has a heavy burden (Zarit 
and Zarit, 1990).

Data collection

Participants were asked to complete theper-
sonal information form for information of 
socio-demographic characteristics of family 
caregivers, characteristics of stroke patients, 
and the properties of care, World Health 
Organization Quality of Life Assessment 
(WHOQOL-BREF) for QoL measurement 
and ZBI for measurement of caregivers bur-

den score (Eser et al., 1999a:23-40; Eser et 
al., 1999b:5-13; Zarit and Zarit, 1990:1-13). 
The Barthel Index (range 0-100) was used to 
determine the functional status and Lawton-
Brody Index (LBI) was used to indicate the 
level of disability. Sociodemographic and 
stroke-related clinical information was also 
obtained using a specially designed question-
naire (Lawton and Brody, 1969:179-186; Ma-
honey and Barthel, 1965:61-65).

In order to evaluate the effectiveness of the 
data collection forms, a pre-test was con-
ducted by visiting the houses of fifteen fam-
ily caregivers of patients who had been hos-
pitalized and then discharged from the De-
partment of Internal Diseases Service I in 
the Mersin University Health, Research and 
Practice Centre at least two months before, 
and who were dependent in at least two of 
their daily life activities. As a result of the 
pre-test, we decided that the forms would be 
filled out personally by literate individuals 
with no visual problems and filled out by the 
researcher in the case of elderly caregivers, 
due to reasons such as low literacy rates and 
a high incidence of vision loss.

First of all, stroke patients were identified, 
starting from the time of their hospitalization, 
and then family members providing primary 
care were identified. Family caregivers were 
informed about the purpose and method of 
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the research prior to giving written consent 
for their involvement in the study, after we 
stressed that involvement in the study was 
voluntary. Subsequently, the contact informa-
tion of family caregivers was obtained, and 
data were collected in scheduled meetings 
at their home following the discharge of the 
patients. The time required for filling out the 
forms was approximately 45 minutes.

Data analysis

Means, standard deviations, and percentages 
were calculated for descriptive variables. As-
sessment scores of two independent groups 
were compared using Student’s t test for pa-
rameters that showed a normal distribution 
and the Mann-Whitney U test for parameters 
that did not. Assessment scores of three or 
more independent groups were compared us-
ing a one-way ANOVA for normally distrib-
uted data, and the Kruskal-Wallis test for data 
that were not normally distributed. Pearson 
correlation coefficients were used to evaluate 
the relationship between two continuous vari-
ables with respect to the degree of linearity. 
The Pearson Chi-Square independence test 
was used to determine whether the relation-
ship between two categorical variables was 
independent or not.

In all of the statistical comparisons, the type 
I error rate was specified as 0.05. The signifi-
cance levels (p values) estimated under this 

value were accepted as statistically signifi-
cant.

Ethical considerations

The study was conducted after receiving ap-
proval from the ethics committee of Mersin 
University Clinical Research Ethics Commit-
tee (no. 2009/15). A written report stating the 
purpose and method of the study, along with 
the data collection forms, was sent to hospi-
tals in order to receive authorization in writ-
ing before implementing the study.

The Research Problem

The research problem is to emphasize the 
relationship between caregiving burden and 
quality of life in family caregivers of stroke 
patients.

Limitations of the Research

The application of the study was limited to 
the relatives of hospitalized and discharged 
stroke patients in three hospitals in Mersin 
province.

RESULTS

The ZBI average score was found to be 
51.35±12.33, and the WHOQOL-BREF 
mean score was 81.62±12.64 (Table 1).
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Tablo 1. Zarit Burden Interview and WHOQOL-BREF Scores

n ZBI mean score ± SD WHOQOL-BREF mean scores ± SD

130 51.35±12.33 81.62±12.64

Family caregivers’ socio-demographic 
characteristics and Zarit Burden Inter-
view and WHOQOL-BREF scores

We found that family members aged 52 
and above had higher ZBI scores and lower 
WHOQOL-BREF scores than did younger 
family members (p<0.05). 89.2% of the sub-

jects were women, and 85.4% of them were 
married. 50.8% of the family caregivers were 
primary school graduates. As the educa-
tion level of family caregivers increased, it 
was observed that the ZBI scores decreased 
and the WHOQOL-BREF scores increased 
(p<0.05) (Table 2).

Tablo 2. Family Caregivers’ Socio-Demographic Characteristics and Zarit Burden Interview and 
WHOQOL-BREF Scores

Socio-demographic 
characteristics n % ZBI mean 

score ± SD

WHOQOL- BREF mean scores ± SD

PsF mean 
score±

SD

EF mean score 
± SD

PF mean score±

SD

SF mean score 
± SD

NEF mean 
score±SD

WHOQOL-
BREF mean 

score±SD

Age

18-41 years 39 30.0 49.23±13.02 12.48±2.05 11.4±2.11 13.83±2.31 12.75±2.73 16.10±5.62 84.33±11.55

42-51 years 49 37.7 49.00±10.65 12.30±2.06 12.08±2.00 13.14±2.18 12.57±2.43 18.04±3.57 84.18±10.46

52 years and above 42 32.3 56.05±12.47 11.24±2.57 11.58±2.32 11.01±2.91 10.67±2.78 17.05±4.92 76.12±14.34

p .010* .025* .296 .001* .001* .160 .002*

Gender 

Female 116 89.2 51.89±12.65 11.95± 2.35 11.67±2.20 12.52±2.78 12.06±2.62 16.86±4.89 81.14±12.86

Male 14 10.8 46.86±8.37 12.48±1.62 12.07±1.59 13.80±1.99 11.62±4.00 19.43±2.14 85.64±10.18

p .150 .421 .513 .099 .549 .036* .209

Marital status

Married 111 85.4 51.67±12.38 11.98±2.24 11.75±2.09 12.59±2.72 12.06±2.88 17.12±4.74 81.41±12.59

Single 16 12.3 51.94±11.34 11.88±2.60 11.50±2.68 13.39±2.74 11.67±2.31 16.75±5.11 82.44±13.79
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Widowed/ Divorced 3 2.3 36.33± 8.39 14.00±1.33 11.50±1.32 14.67±2.01 12.00±1.33 20.00±0.00 85.00±12.12

p .102 .309 .895 .206 .826 .499 .858

Educational level

Illiterate   15   
11.5 54.07±13.18       10.84±1.89   11.00±2.04      11.58±2.75  10.40±2.72   16.00±5.45    74.73±11.80 

Literate 13 10.0 55.31±10.05 11.59±2.33 10.85±1.56 12.18±3.31 10.77±3.46   15.69±5.99 76.62±12.66

Primary school 66 50.8 52.98±12.71 12.00±2.31 11.30±2.07 12.47±2.69 12.46±2.71 17.70±4.50 80.89±12.44

Secondary school 12 9.2 47.42±11.29 11.72±1.74 12.08±1.83 13.00±1.98 11.89±2.81 17.33±4.29 82.08±8.38

High school 18 13.8 46.11±9.74 12.70±2.43 13.44±1.77 13.75±2.80 12.30±2.27 16.89±4.46 88.61±12.03

University 6 4.6 41.50±11.91 14.44±1.24 14.00±2.07 14.57±1.01 13.11±1.77 17.33±4.84 95.83±7.60

p .039* .020* .001* .103 .051 .669 .001*

Working status

Employed 19 14.6 49.11±10.35 11.89±2.29 11.32±1.76 13.14±2.17 12.35±2.17 17.26±4.43 82.32±10.37

Unemployed 111 85.4 51.73±12.64 12.03±2.29 11.78±2.20 12.58±2.81 11.95±2.88 17.11±4.80 81.50±13.03

p .394 .812 .381 .405 .565 .902 .797

Incomes status

Lower incomes than 
expenses 114

87.7
51.99±11.85 11.84±2.24 11.43±1.97 12.45±2.69 11.98±2.74 17.02±4.78 80.17±11.95

Equal income and 
expense 16 12.3 46.75±14.97 13.25±2.23 13.72±2.30 14.14±2.62 12.25±3.16 18.00±4.38 92.00±12.95

p .112 .020* .001* .019* .714 .439 .001*

PsF: Psychological field EF: Environmental field  PF: Physical field  SF: Social field   

NEF: National environmental field  * p<0.05

We found that 85.4% of caregivers did not 
labour in any job and 6.9% of them had left 
their jobs due to care. We found that family 
caregivers with low income levels had lower 
average scores on the WHOQOL-BREF and 
WHOQOL-BREF PSF, EF and PF than care-
givers who had equal income and expense 
(p<0.05).

Family caregiver’ health related features 
and Zarit Burden Interview and WHO-
QOL-BREF scores 

We found that 48.5% of subjects were suffer-
ing from a chronic illness. The average scores 
on the ZBI for these individuals were higher, 
and the average WHOQOL-BREF scores 
were lower than for people without a chronic 
illness (p<0.05) (Table 3). 63.5% of the fam-
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ily caregivers with chronic disease stated that 
they had to change their lifestyles due to dis-
ease. It was determined that the caregivers 
who had to change lifestyles had insomnia, 
difficulty in doing housework and lack of ac-
tivity depending on the pain, fatigue, weak-
ness, shortness of breath and stress caused by 
the chronic diseases. We found that family 
caregivers who had to change lifestyle due to 
chronic disease had lower average scores on 

the WHOQOL-BREF and WHOQOL-BREF 
PF than caregivers without this problem 
(p<0.05) (Table 3). 53.9% of caregivers stat-
ed that they perceived general health status 
as moderate. The average scores on the ZBI 
for family caregivers who perceived their 
health as good were lower, and the average 
WHOQOL-BREF scores were higher than 
for caregivers who perceived their health as 
moderate or bad (p<0.05) (Table 3).

Table 3. Family Caregivers’ Health Related Features and Zarit Burden Interview and 
WHOQOL-BREF Scores

Health related 
features

n % ZBI mean 
score ± SD

WHOQOL- BREF mean scores ± SD

PsF mean 
score±

SD

EF mean score 
± SD

PF mean 
score±

SD

SF mean 
score ± SD

NEF mean 
score±SD

WHOQOL-
BREF mean 
score±SD

Chronic disease

Yes 63 48.5 53.98±12.95 11.11±2.15 11.41±2.08 11.23±2.54 11.47±2.61 17.40±4.55 76.40 ±11.70

No 67 51.5 48.87±11.26 12.86±2.08 12.00±2.18 14.00±2.16 12.52±2.86 16.90±4.91 86.54±11.55

p .017* .001* .119 .001* .031* .548 .001*

Life style changes due to disease (n=63)

Yes 40 63.5 56.18±11.62 10.97±2.41 11.06±1.93    10.43±2.30 11.30±2.58 17.30±4.47 73.70±11.48

No 23
36.5

50.17±14.47 11.36±1.63 12.02±2.24 12.62±2.37 11.77±2.69 17.57±4.78 81.09±10.75

p .076 .486 .078 .001* .497 .826 .015

Perception of health

Good
35 26.9

45.83±10.90a.b 13.12±2.16a.b 12.53±2.32b   14.76±1.78a.b 12.88±2.82b 17.94±3.93 90.77±10.52a.b

Moderate 
70 53.9

52.36±11.37 12.02±2.05 11.64±2.03 12.57±2.22 12.08±2.60 17.14±4.77 81.33±10.18b
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Bad
25

19.2 56.24±14.33 10.43±2.22a 10.78±1.83 9.97±2.71a 10.61±2.79 16.00±5.54 69.64±11.52

p .003* .001* .006* .001* .007* .295 .001*

PsF: Psychological field EF: Environmental field PF: Physical field   SF: Social field   

NEF:National environmental field  * p<0.05

(a): The difference was statistically significant with the group indicating the state of health as moderate

(b): The difference was statistically significant with the group indicating the state of health as bad

Caregivers’ characteristics related to pa-
tient care and Zarit Burden Interview & 
WHOQOL-BREF scores

Spouses of stroke patients had higher mean 
scores on the ZBI and lower mean scores on 
the WHOQOL-BREF than did other caregiv-
er groups (Table 4).

We found that 75.4% of family caregivers 
were living together with the stroke patient. 
Mean ZBI scores were found to be higher, 
and WHOQOL-BREF scores to be lower, 
for those who did not live with their patients 
(p<0.05) (Table 4).

A significant difference was found between 
the mean ZBI scores of individuals who had 
given care for 2-6 months and individuals 
who

had given care for five years or more, the lat-
ter being higher than the former (p<0.05). 
Caregivers who did not get support in caring 
for stroke patients had higher mean scores on 
the ZBI and lower mean scores on the WHO-
QOL-BREF than other groups (p<0.05). 
32.9% of caregivers, who got support in car-
ing for patients, stated that they had received 
insufficient support. We found that family 
caregivers who found the support as insuffi-
cient had higher average scores on the ZBI 
than caregivers who found the support as suf-
ficient (p<0.05) (Table 4).

Family caregivers who found the support as 
insufficient had lower average scores on the 
WHOQOL-BREF, WHOQOL-BREF Psf and 
EF than caregivers who found the support as 
partially sufficient (p<0.05) (Table 4).
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Tablo4. Caregivers’ Characteristics Related to Patient Care and Zarit Burden Interview and 
WHOQOL-BREF Scores

Caregivers’ 
characteristics related to 
patient care

n % ZBI mean 
score ± SD

WHOQOL- BREF mean scores ± SD

PsF mean 
score± SD

EF mean 
score ± SD

PF mean

score± 
SD

SF mean 
score ± SD

NEF mean 
score±SD

WHOQOL-
BREF mean 

score±SD

Relative degree

Spouse 32 24.6 54.31±11.13 11.35±2.08 11.52±2.10 11.43±2.45 10.58±2.19 17.63±4.05 77.00±11.82

Child 72 55.4 50.32±12.82 12.00±2.29 11.91±2.24 12.91±2.73 12.31±2.84 17.28±4.83 82.79±12.82

Relative 22 16.9 51.64±11.54 12.58±2.13 11.36±2.05 13.40±2.70 12.97±2.86 16.18±5.59 83.27±12.65

Personal carer 4 3.1 44.50±15.95 14.33±2.96 11.75±1.32 13.86±2.65 12.67±1.72 16.00±3.27 88.50±8.81

p .311 .041* .696 .021* .003* .410 .090

Living with patient

Yes 98 75.4 52.98±11.86 11.84±2.26 11.47±2.15 12.50±2.76 11.76±2.85 16.82±4.97 80.34±12.66

No 32 24.6 46.34±12.59 12.54±2.31 12.45±1.98 13.14±2.60 12.79±2.42 18.13±3.80 85.56±11.95

p .008* .130 .024* .249 .081 .234 .042*

Care duration 

2-6 months 64 49.2  49.39±12.67 12.42±2.16 12.08±2.18 12.99±2.26 12.46±2.62 18.00±3.97 84.45±11.46

7-12 months 16 12.3   1.50±11.09 12.29±1.65 11.56±1.58 13.04±2.75 12.17±2.96 17.00±4.95 81.94±10.98

2-4 years 33 25.4  51.67±11.52 11.35±2.58 11.47±2.25 12.00±3.41 11.23±2.83 16.24±5.38 77.91±14.83

5 years and above 17 13.1 57.94±12.35a 11.49±2.41 10.97±2.16 12.34±2.79 11.69±3.00 15.76±5.56 77.88±12.01

p .088 .116 .222 .334 .211 .191 .054

Given support for care

No 48 36.9 54.21±13.16 11.71±2.30 11.19±1.96 11.95±2.86 11.42±2.83 16.67±5.17 77.77±11.99

Yes 82 63.1 49.67±11.58 12.19±2.26 12.02±2.20 13.07±2.57 12.36±2.71 17.41±4.46 83.88±12.54

p .042* .250 .031* .023* .096 .467 .007*

Level of support sufficient (n=82)

Sufficient  4   4.9 35.75±14.48 13.67±3.20 13.25±2.02 14.43±4.00 11.67±1.68 16.00±5.66 91.00±17.20

Partially sufficient 51 62.2 48.96±10.84 12.56±2.22 12.53±2.22 13.38±2.39 12.50±2.58 17.02±4.86 86.37±11.83

Insufficient 27 32.9 53.07±11.19b 11.26±1.94c 10.89±1.74c 12.30±2.60 12.20±3.09 18.37±3.38 78.11±11.50c

p .014* .020* .003* .117 .787 .365 .009*
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PsF: Psychological field EF: Environmental field PF: Physical field    SF: Social field    NEF: National environmental field  * p<0.05 

(a): The difference was statistically significant with the caregiver for 2-6 months.

(b): The difference was statistically significant with the group who found the support sufficient

(c): The difference was statistically significant with the group who found the support partially sufficient 

Patient Characteristics and Family Care-
givers’ Zarit Burden Interview and WHO-
QOL-BREF Scores

The mean age of care-recipient stroke pa-
tients was 73.58±11.15 years. The average 
LBI and BI scores of patients who were aged 
80 or over were lower than those for the other 
age groups (p>0.05).

There was a statistically significant difference 
in WHOQOL-BREF and WHOQOL-BREF 
PsF subscales between caregivers of patients 
diagnosed within 2-6 months and of patients 
diagnosed eight or more years ago (p<0.05) 
(Table 5).

It was determined that 62.3% of stroke pa-
tients had headache. We found that family 
caregivers of stroke patients who had head-
aches had lower average scores on the WHO-
QOL-BREF, WHOQOL-BREF-PsF and SF 
than caregivers of stroke patients without this 
problem (p<0.05). 45.4% of stroke patients 
had dizziness. We found that family care-
givers of stroke patients who had dizziness 
had lower average scores on the WHOQOL-
BREF, WHOQOL-BREF SF, EF, PF, PsF 

than the caregivers of patients without this 
problem (p<0,05) (Table 5).

We found that 54.6% of stroke patients had 
dysphagia and 59.2% of stroke patients had 
confusion / personality changes. Family care-
givers of stroke patients who had swallow-
ing difficulties and confusion / personality 
changes had higher average scores on the ZBI 
and lower average scores on the WHOQOL-
BREF than caregivers of stroke patients with-
out these problems (p<0.05). 30% of stroke 
patients had visual problems. Family care-
givers of stroke patients who had visual prob-
lems had lower average scores on the WHO-
QOL-BREF and WHOQOL-BREF-PsF than 
caregivers of stroke patients without these 
problems (p<0.05). 96.2% of stroke patients 
had walking difficulties. Family caregivers 
of stroke patients who had walking difficul-
ties had higher average scores on the ZBI 
than caregivers of stroke patients without this 
problem (p<0.05) (Table 5).

We found that 60% of stroke patients were 
fully dependent. The mean LBI and BI scores 
of individuals with full dependency were 
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found to be lower than those of individuals 
with semi-dependency (p<0.05).

The mean ZBI scores of family caregivers 
of stroke patients with full dependency were 
higher than those of caregivers of patients 
with semi-dependency (p<0.05) (Table 5).

Tablo 5. Patient Characteristics and Family Caregivers’ Zarit Burden Interview and WHOQOL-
BREF Scores

Patient characteristics n % ZBI mean score 
± SD

WHOQOL- BREF mean scores ± SD

PsF mean score±

SD

EF mean 
score ± SD

PF mean 
score±

SD

SF mean score 
± SD

NEF mean 
score±SD

WHOQOL-
BREF mean 

score±SD

Disease duration 

2-6 months 50 38.5 49.46±12.01 12.31±2.20 12.10±2.25 13.07±2.36 12.51±2.72 18.32±3.53 84.66±11.96

8 years and above 18 13.8 57.50±13.23 10.48±2.11 10.89±1.66 11.05±2.72 11.63±2.37 14.89±6.83 73.11±10.89

p .093 .044* .230 .055 .237 .220 .017*

Experienced symptoms 

Headaches 

Yes 81 62.3 51.44±12.24 11.69±2.34 11.49±2.13 12.47±2.85 11.51±2.82 16.79±4.96 79.67±12.79

No 49 37.7 51.18±12.62 12.54±2.09 12.09±2.13 12.98±2.50 12.84±2.53 17.71±4.32 84.86±11.83

p .908 .037* .120 .299 .007* .282 .023*

Dizziness 

Yes 59 45.4 52.90±12.71 11.49±2.46 10.89±2.00 12.13±3.03 11.19±2.78 16.47±5.31 77.22±12.90

No 71 54.6 50.06±11.95 12.44±2.04 12.40±2.02 13.10±2.38 12.69±2.61 17.69±4.15 85.28±11.26

p .192 .017* .001* .041* .002* .145 .001*

Walking difficulties 

Yes 125 96.2 51.94±11.78 11.97±2.28 11.73±2.17 12.59±2.71 12.11±2.79 17.12±4.73 81.54±12.73

No 5 3.8 36.60±17.97 12.93±2.24 11.30±1.60 14.29±2.91 9.60±1.12 17.60±5.37 83.80±11.12

p .006* .358 .660 .175 .048* .825 .696

Swallowing difficulties 

Yes 71 54.6 54.38±11.73 11.64±2.37 11.32±2.17 12.30±2.69 11.92±2.69 16.56±5.16 79.32±12.50

No 59 45.4 47.69±12.14 12.45±2.10 12.19±2.02 13.09±2.72 12.11±2.90 17.83±4.09 84.39±12.37

p .002* .044* .019* .097 .703 .129 .022*

Visual problems

Yes 39 30.0 52.38±11.84 11.27±2.01 11.17±1.79 12.03±2,69 11.73±2.19 16.41±5.33 77.69±10.23
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No 91 70.0 50.90±12.58 12.33±2.33 11.95±2.25 12.93±2,71 12.13±3.00 17.45±4.44 83.31±13.25

p .532 .014* .056 .084 .448 .252 .020*

Confusion/personality changes

Yes 77 59.2 54.79±10.82 11.73±2.35 11.38±2.25 12.24±2.78 12.00±3.11 16.68±4.96 79.32±12.89

No 53 40.8 46.34±12.77 12.42±2.14 12.21±1.90 13.27±2.55 12.03±2.24 17.81±4.34 84.96±11.61

p .001* .093 .029* .033* .960 .180 .012*

Dependency level

Semi-dependency 52 40.0 48.38±13.02 12.44±2.22 11.85±2.00 13.10±2.89 11.69±2.57 16.31±5.06 83.04±12.62

Dependency 78 60.0 53.32±11.52 11.73±2.29 11.63±2.24 12.37±2.59 12.22±2.91 17.69±4.44 80.68±12.65

p .025* .082 .572 .134 .361 .059 .299

PsF: Psychological field EF: Environmental field  PF: Physical field   SF: Social field    NEF:National environmental field  * p<0.05

Characteristics of Caregiving and ZBI & 
WHOQOL-BREF Scores

The Lawton Brody Index score was positive-
ly correlated with BI and WHOQOL-BREF 
PF scores, and negatively correlated with ZBI 
scores (p<0.05). As the dependency levels of 
stroke patients declined, family caregivers’ 
QOL scores on the PF subscale increased. 
Moreover, ZBI scores were observed to fall 
as LBI scores increased. The BI score was 
negatively correlated with ZBI and WHO-

QOL-BREF NEFsubscales, and positively 
correlated with WHOQOL-BREF PF and 
PsF subscales (p<0.05). The lower the depen-
dency levels of stroke patients, the higher the 
QOL of their caregivers and the less care bur-
den they experienced (Table 6).

ZBI scores were found to be significantly 
negatively correlated with the WHOQOL-
BREF and its subscales (p<0.01). It was ob-
served that as the care burden increases, QOL 
of family caregivers declines (Table 6).
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Table 6. Patients’ BI, LBI, Family Caregivers’ Zarit Burden Interview and WHOQOL-BREF Scores 
Correlations (n=130)

LBI BI ZBI PF PsF SF EF NEF
WHOQOL-

BREF

LBI 1 .645** -.300** .182* .137 -.035 .127 -.058 .163

BI 1 -.335** .254** .226** -.051 .115 -.212* .185*

ZBI 1 -.459** -.473** -.234** -.491** -.234** -.583**

PF 1 .644** .365** .400** .149 .821**

PsF 1 .430** .493** .120 .829**

SF 1 .315** .106 .566**

EF 1 .135 .750**

NEF 1 .244**

WHOQOL-
BREF 1

PsF: Psychological field EF: Environmental field PF: Physical field  SF: Social field  NEF: National 
environmental field   ** p<0.001, * p<0.05

DISCUSSION

In this study, care burden scores for family 
caregivers were found to be higher and QOL 
scores to be lower. In another study,care bur-
den scores in caregivers of stroke patients 
were found to be moderate (Mollaoglu et al., 
2011:125).

Individuals aged 52 and above had high 
scores for caregiving burden and low scores 
for QOL. However, a study by Malak and Di-
cle (2008:118) found no significant correla-
tion between the age of the caregiver and the 
care burden. In another study, a negative cor-

relation was found between the QOL and age 
of caregivers (McCullagh et al., 2005:2183). 
Chronic illnesses concomitant with age, 
along with the regression of physiological 
functions and the presence of care burden, 
can be claimed to affect the caregivers’ physi-
cal and psychological health. It has also been 
noted in other studies, as in this study, that the 
majority of caregivers are women (Huang et 
al., 2009:506; McCullagh et al., 2005:2181; 
Yesil et al., 2016:57). Some studies have 
suggested that there is no significant correla-
tion between care burden and gender, which 
is consistent with this study (Malak and Di-
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cle,2008:121; McCullagh et al., 2005:2184). 
In another study, it was determined that the 
care burden scores were higher in women 
than in men (Yesil et al., 2016:59). In our so-
ciety, caregiving is seen as a task that women 
should undertake. Women are not as involved 
in professional life as men and are known to 
have more patience and compassion; these 
are some factors that allow the task to be car-
ried out by women.

Under-educated individuals have been found 
to experience more care burden and a lower 
QOL. Some studies have suggested that the 
health conditions of poorly educated caregiv-
ers play a role in these findings (Chow et al., 
2007:133; Clark et al., 2004:410). In another 
study, it was found that the care burden of il-
literate caregivers was high (Mollaoglu et al., 
2011:125).

Inadequate socio-economic conditions of 
individuals with low levels of education, in-
ability to find effective solutions to encoun-
tered troubles, and failure to access support-
ive resources for caring for their patients may 
cause a higher level of caregiving burden and 
a lower QOL. Almost half of the family care-
givers included in the study had some kind 
of chronic illness. Because individuals with 
chronic disorders cannot spare enough time 
for medical appointments for the manage-
ment of their condition, and because their 

condition prevents them from carrying on 
with their daily life activities and caring tasks, 
they experience a high care burden and have 
a low QOL. Furthermore, these individuals 
may be under stress due to their responsibili-
ties and may not be able to find enough time 
for their social relationships. All of these fac-
tors are considered to lead to a decline in the 
satisfaction caregivers take from life.

According to a study, it was higher burden of 
care of caregivers who suffer health problems 
and providing care to the dependent patients. 
In the same study, there was a close rela-
tionship between the level of dependency of 
patients and burden perceived of caregivers 
(Mollaoglu et al., 2011:125).

The findings of this study suggest a higher 
mean stroke patients’ age (73.58 years) than 
that the other studies (Mak et al., 2007:974; 
Ogunlana et al., 2014). Furthermore, 60% of 
the stroke patients in this study were identi-
fied as fully dependent. Mak et al. (2007:974) 
stated that as functional efficiency increases, 
so does the care burden. It can be concluded 
that stroke patients of a higher age have an 
increased level of dependency compared to 
patients of a lower age. Physiological inabili-
ties concomitant with age, together with oth-
er symptoms of stroke, may lead to a greater 
need for a caregiver. Therefore, it can be ex-
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tremely demanding to take care of an elderly 
stroke patient.

We observed that caregivers of stroke pa-
tients diagnosed for one or more years expe-
rienced a higher care burden and had a lower 
QOL. In particular, caregivers of stroke pa-
tients diagnosed for eight or more years had 
an especially low QOL in general, and on the 
psychological dimension, than did caregivers 
of stroke patients diagnosed for 2-6 months. 
Having trouble fulfilling caregiving responsi-
bilities and experiencing exhaustion are two 
reasons for this situation.

The capability and QOL of a caregiver can 
be affected by the presence of such symp-
toms as headaches, dizziness, visual prob-
lems, difficulties in swallowing, and speech 
impediments in stroke patients. These symp-
toms may lead the individual to require more 
care, and the caregiver to give more attention 
to caregiving tasks and to feel a greater care 
burden.

Choi-Kwon et al. (2005:1043) claimed in 
their study that aphasia, dysarthria, dyspha-
sia, cognitive dysfunction, and depression are 
among the patient-related factors that cause 
a greater care burden. In another study, the 
difference between the point average of the 
caregivers who assist patients with nutrition, 
motion, and excretion tasks was found statis-
tically significant. In the same study, the dif-

ference between the caregiving burden point 
average of caregivers with family difficulties 
related to caregiving, and whose daily lives 
were affected, was found statistically signifi-
cant (Duru-Asiret and Kapucu, 2013:5). Some 
studies showed that caregiver health is an im-
portant factor in determining caregivers’QoL 
(Jeong et al., 2015:1543; Vincent-Onabajo et 
al., 2013:981).

In the present study, more than half of the 
family caregivers were the offspring of the 
patients. Other studies have also suggested 
that most caregivers are children of the pa-
tients (Huang et al., 2009:506; Mak et al., 
2007:974). When the patient’s spouse is the 
caregiver, more burden is experienced be-
cause their social support network is insuf-
ficient, their mean age is high, problems of 
their own make it difficult to take action in 
caregiving, and they may live alone with their 
partners/patients.

In this study, we found that the majority of 
caregivers lived with their patients. Caregiv-
ers living with their patients can experience 
higher levels of care burden and lower QOL 
because they need to remain in the home 
due to caregiver tasks, they do not have an 
adequate social support system, or they can-
not spare enough time for activities to renew 
themselves. In another study, it was con-
cluded that caregiving was perceived as a 
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duty and responsibility, and in parallel with 
this, caregivers were not aware of the bur-
den of caregiving process and had difficulty 
in expressing their difficulties (Yildirim et al., 
2013:169). We found that the average ZBI 
scores of caregivers who had done this for five 
or more years were higher than for those who 
were caregivers for 2-6 months. Another study 
showed that the caregivers’ QoL and burden, 
based on caregiver and patient characteristics, 
were negatively associated with duration of 
caregiving, time spent on caregiving per day, 
duration of hospitalization and caregiver bur-
den (Jeong et al., 2015:1544).It can be con-
cluded that family caregivers providing care 
for a long time are more severely affected by 
the process. 

The care burden that the family caregiver 
experiences may bring about a decrease in 
his/her QOL. McCullagh et al. (2005:2183) 
claimed that there is a significant negative cor-
relation between care burden and the QOL of 
a caregiver. In another study, the care burden 
has anegative effect on the QOL of caregivers 
(Han and Park, 2012:615).

A recent studyrevealed that caregiver burden 
has a mediating effect on caregivers’ QoL 
with caregiver health status,income, relation-
ship with patient, and duration of hospitaliza-
tionidentified as predictors with a direct effect 
on QOL (Jeong et al., 2015:1544). It can be 

concluded that as the care burden increases, 
the QOL of caregivers decrease.

CONCLUSIONS

In our study, we found that the care burden 
of family caregivers was high, whereas their 
QOL was poor. It was inferred that as the 
care burden increases, the QOL declines.  It 
is crucial for a nurse with a holistic approach 
to focus on the needs of caregivers as well as 
patients, in order to resolve these issues. Con-
sequently, the QOL of individuals may be en-
hanced.

A nurse works to help a stroke patient func-
tion at maximum capacity, preventing the 
problems that may occur in the acute and late 
periods of the disease, defining problems and 
handling them with a proper approach, and in-
creasing the QOL of the patient and of his/her 
family by evaluating the results.
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL TEKNOLOJİYE YÖNELİK 
TUTUMLARI VE BİLGİSAYARLA İLGİLİ ÖZ YETERLİK ALGILARININ 
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DIGITAL TECHNOLOGY AND THEIR PERCEPTION OF COMPUTER 

SELF-EFFICACY 

Birgül VURAL DOĞRU1, Hediye UTLİ2, Leyla ZENGİN3

1 Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Mersin / Türkiye
2 Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Mardin / Türkiye
3 Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Diyarbakır / Türkiye

ORCID ID: 000-0002-3546-96561, 0000-0002-4732-95032, 000-0003-3905-34283

Öz: Amaç: Araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin dijital teknolojiye yöne-
lik tutum ve bilgisayar ile ilgili öz-yeterlik algılarını değerlendirmektir. Yöntem: 
Tanımlayıcı ve kesitsel tipte planlanan araştırma, Kasım 2017- Mayıs 2018 tarihle-
ri arasında iki farklı üniversitenin Sağlık Yüksekokulunda eğitim alan ve araştırma-
ya katılmayı kabul eden 277 hemşirelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmanın 
verileri “Birey Tanıtım Formu”, “Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum (DTYT)” 
ölçeği ve “Bilgisayar ile ilgili Öz yeterlilik Algısı Ölçeği” kullanılarak yüz yüze 
görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Bulgular: DTYT ölçeği puan ortalaması 123.45 
(55.00±185.00), Bilgisayar ile ilgili Öz yeterlilik Algısı ölçeği puan ortalaması 
55.35 (33.00±79.00)’tir. DTYT ölçeği ile Bilgisayar ile ilgili Öz yeterlilik Algısı 
ölçeği arasında pozitif yönde zayıf bir korelasyon bulunmuştur (p<0.001, r=0.31).
DTYT ölçeği yetkinlik ve bilinçli kullanım alt boyutları ile okunan üniversite ara-
sında anlamlı fark bulunurken (p<0.05), diğer 6 alt boyut ve toplam ölçek puan 
ortancaları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).DTYT ölçeği toplam, 
yetkinlik ve eğlence amaçlı kullanım alt boyutları ile cinsiyet arasında anlamlı fark 
bulunurken (p<0.05), diğer 6 alt boyut ve Bilgisayar ile ilgili Öz yeterlilik Algı-
sı ölçeği toplam puan ortancaları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).
DTYT ölçeği alt boyutlarından olan bilinçli kullanım ile sınıf arasında anlamlı fark 
bulunurken (p<0.05), diğer 7 alt boyut ve toplam ölçek puan ortancaları arasında 
anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).DTYT ölçeği teknoloji ve sosyal ağ alt boyut-
ları ile gelir durumu arasında anlamlı fark bulunurken (p<0.05), diğer 6 alt boyut ve 
toplam ölçek puan ortancaları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). So-
nuç: Hemşirelik alanında eğitim alan erkek öğrencilerin kadınlara göre teknolojiyi 
daha çok eğlence ve yenilik amaçlı kullandıklarını göstermektedir. Ayrıca üçüncü 
sınıf öğrencilerinin dördüncü sınıflara göre teknolojiyi daha bilinçli kullandıkları, 
bir üniversitede okuyan öğrencilerin diğerine göre yenilik ve bilinçli kullanım pu-
anlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. DTYT ile Bilgisayarla ilgili Öz yeter-
lilik Algısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Teknoloji, Bilgisayar Öz-Yeterlik, Hemşirelik Öğren-
cisi, Tutum, Algı

Abstract: Aim: In this context, the aim of the research is to evaluate nursing stu-
dents’ attitudes towards digital technology and their perceptions of computer-re-
lated self-efficacy. Method: This descriptive cross-sectional study was conducted 
with 277 nursing students who studied in the Health Schools of two different uni-
versities from November 2017 to May 2018 and agreed to participate in the study. 
The study data were collected through face-to-face interviews using the Sociode-
mographic Characteristics Questionnaire”, “Attitudes Towards Digital Technology 
Scale (ATDTS)” and “Computer Self-Efficacy Perception Scale (CSE)”. Results: 
The mean scores the participants obtained from the ATDTS and CSE were  123.45 
(55.00±185.00), and  55.35 (33.00±79.00) respectively. There was a weak positi-
ve correlation between the ATDTS and CSE (p<0.001, r=0.31). While there was 
a significant relationship between the university attended and the innovation and 
conscious use subscales of the ATDTS (p <0.05), there was no significant differen-
ce between the university attended and the mean scores for the other 6 subscales 
and overall scale (p> 0.05).There was a significant relationship between gender 
and the overall ATDTS scale and its innovation and recreational use subscales (p 
<0.05). However, there was no significant relationship between gender, and the 
mean scores obtained from the other 6 subscales and the overall CSE. There was a 
significant relationship between the year at school and the conscious use subscale 
of the ATDTS (p <0.05), but there was no significant relationship between the year 
at school and the mean scores for the other 7 subscales and overall scale (p> 0.05). 
There was a statistically significant relationship between the income status and 
technology for me and social network subscales of the ATDTS (p <0.05), but there 
was no significant relationship between the income status and the other 6 subscales 
and overall scale. Conclusion: The results show that male nursing students used 
technology for entertainment and innovation more than did female students. It was 
also found that the third-year students used technology more consciously than did 
the fourth-year students, and the students in one of the two universities obtained 
higher innovation and conscious use scores than did the students in the other uni-
versity. A significant relationship was determined between ATDTS and CSE.

Key Words: Digital Technology, Computer Self-Efficacy, Nursing Student, Atti-
tude, Perception
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GİRİŞ

Günümüzde dijital teknoloji yaşamı, ekono-
miyi, kültürleri ve toplumları değiştirebilme 
kapasitesi ile birçok alanda yeni iş, iletişim ve 
yönetim tarzlarıyla yer almaktadır. İnternet, 
bilgi ve iletişim teknolojileri (örneğin fotoğ-
raf, video, bilgisayar, telefon gibi) ile büyük 
miktarlarda bilgi akışı sağlayan dijital ağlar 
yaratılmıştır. Çağımızda bilgi artık dijital tek-
nolojilerin etrafında dönen merkezi bir bile-
şen haline gelmiştir (Arts et al., 2015:661).

Dijital teknolojilerin kullanımının görsel 
zeka, psikomotor, erken dil ve okuma bece-
rileri ve matematiksel bilgi gelişimi üzerinde 
kognitif olarak olumlu yararları bulunmakta-
dır. İletişim teknolojilerinin sayısız faydasına 
rağmen denetimsiz ve kontrolsüz kullanımı 
birtakım olumsuzlukları içermektedir. Çok 
fazla zaman harcama, bağımlılık, depresyon, 
saldırganlık, iletişimin azalması, sosyal izo-
lasyon, daha az fiziksel aktivite nedeniyle 
obezite ve kas iskelet sistemi hastalıkları bun-
lardan bazılarıdır (Wu et al., 2014:2). Çevre-
siyle sürekli bağlantıda kalmayı tercih eden, 
öğrenme stilleri değişik olan ve bilgi aramada 
öncelikle elektronik ortamı tercih eden, sosyal 
ağları yoğun kullanan dijital teknoloji kuşağı 
mensupları önceki kuşaklara göre farklı bil-
gi davranışları sergilemektedirler. Türkiye de 
yetişkinlerin teknolojiye yönelik bilgi konu-
sunda yapılan araştırmalar yetersizdir. Dijital 

teknoloji kuşağının önemli bir kısmı (%68.5) 
her tür bilgi ihtiyacında önce internet’i kul-
lanmaktadır. Kullananların %32.8’lik kesimi 
internet bağımlılığına yakın düzeydedir (Dal-
kıran, 2018:8).

Sağlıkla ilgili bilgilerin sürekli artışı ile hem-
şirelikte eğitim ve uygulama alanlarında çok 
sayıda değişkeni geri çağırmak ve işlemek 
için bilgi ve genel yönetim destek programla-
rına ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç nedeniyle 
sağlık hizmetlerinde kanıta dayalı bilgilere 
hızlı erişim, kişisel dijital asistanlar (PDA) 
ve el bilgisayarları gibi cihazlar hemşire-
ler için oldukça önemli hale gelmiştir (Ra-
man,2015:663).  Derslerde dijital teknoloji-
lerin kullanımı öğrencileri dijital teknolojiyi 
nasıl kullanacakları yönünde teşvik ederek 
farklı deneyimlere, kültürlere ve bakış açı-
larına maruz bırakarak öğrenmeyi ve kişisel 
gelişimi arttırmakta, eğitimde kaliteyi yük-
seltmekte, özgüvenlerini geliştirmekte ve za-
mandan tasarruf sağlamaktadır (Price et al., 
2015:66; Johanson et al., 2013:1246). Dün-
yada çoğu ülkede hemşirelik eğitiminde di-
jital teknolojilerin kullanıldığı bilinmektedir. 
Dijtal teknolojilerin hemşirelik eğitiminde 
yer alması; bilgi edinmeyi desteklemesinin 
yanısıra aktüel ve güvenilir bilginin kullanıl-
masına olanak sağlaması, hasta emniyeti için 
karar-destek düzeneğinin geliştirilmesine ola-
nak sağlayan kanıta dayalı uygulamaları des-
teklemektedir (Şahin ve Başak, 2017:4480). 
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Literatürde genel olarak dijital teknoloji-
nin öz-yetkinlik, öz güven, özerklik ve sos-
yal ağ kullanımını desteklediği belirtilmek-
tedir (Çiftçi ve Aladağ, 2018:111; Cabı, 
2016:1229; Prior et al., 2016:91; İpek ve 
Acuner, 2015:23; Yates et al., 2015:1). Ancak 
Mannenga ve ark.’nın (2016:107) 123 hemşi-
relik öğrencisiyle yaptıkları çalışmada öğren-
cilerin dijital ders kitapları yerine yazılı ders 
kitaplarını tercih ettikleri bulunmuştur.

Yaşadığımız çağ bilgi ve teknoloji çağı ola-
rak adlandırıldığından hemşirelik öğrencile-
rinin dijital teknolojiyi özümsemesi ve gerek 
eğitim kurumlarında gerekse hastanelerde ra-
hatlıkla kullanması beklenmektedir. Sahada 
dijital teknoloji kullanımına yönelik tutum 
içinde olan bireyler çatışma ortamı yarataca-
ğından öğrencilerin dijital teknoloji konusun-
da bilgilendirilmesi ve farkındalığının artma-
sı oldukça önemlidir.

AMAÇ

Bu kapsamda çalışmanın amacı; hemşirelik 
öğrencilerinin dijital teknolojiye yönelik tu-
tumlarını, bilgisayar ile ilgili öz-yeterlik algı-
larını belirlemek ve farklı örneklem grupları 
ile yapılabilecek diğer çalışmalara katkı sağ-
lamaktır.

KAPSAM

Araştırma, iki farklı Devlet Üniversitesi’nin 
Sağlık Yüksekokulu sınırlarında gerçekleşti-

rilmiştir. Araştırmanın örneklemini öğrenim 
gören 3. ve 4. sınıf çalışmaya gönüllü olarak 
katılan 277 öğrenci oluşturmuştur. 1. ve 2. sı-
nıftaki öğrencilerin çalışma kapsamına alın-
mamasının nedeni olarak eğitimde ve klinik 
uygulamalarda dijital teknolojiyi kullanma 
durumlarının kısıtlı olmasıdır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırmanın Türü

Araştırma Kasım 2017- Mayıs 2018 zaman-
ları arasında iki farklı devlet üniversitesinde 
yapılmıştır.

Katılımcılar

Araştırmanın evrenini iki farklı devlet 
Üniversitesi’nin Sağlık Yüksekokulunda öğ-
renim gören 3. ve 4. sınıf hemşirelik öğren-
cileri oluşturmuştur. Araştırmada örneklem 
hesaplamasına gidilmediğinden güç analizi 
yapılmamıştır. Araştırmanın yürütüldüğü ta-
rihler arasında kriterlere uyan ve araştırmaya 
girmeyi onaylayan toplam 277 hemşirelik öğ-
rencisi araştırmanın örneklemini sağlamıştır.  

Örneklem Seçim Kriterleri;

- Sağlık Yüksekokulu’nda okuyan,

-3. ve 4. sınıf hemşirelik öğrencisi olan, 

- İletişim problemi bulunmayan,
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-Araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler 
oluşturmuştur.

Araştırmanın Tipi

Araştırma; hemşirelik öğrencilerinin dijital 
teknolojiye yönelik tutumlarını ve bilgisayar-
la ilgili öz-yeterlik algılarını değerlendirmek 
amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapıl-
mıştır.

Kesitsel çalışmalarda (Cross-Sectional Stu-
dies), hastalar veya olaylar zamanın bir nok-
tasında incelenir. Prevelans (belirli bir anda 
hasta olanların nüfusa oranı), hastalık tanı ve 
mekanizmasını saptayan, neden sonuç ilişki-
sini aynı düzlemde inceleyen çalışmalardır. 
Kesitsel çalışmalar, hızlı sonuçlandırılması-
nın yanısıra maruziyet ve sonucun aynı anda 
değerlendirilmesinden dolayı avantajlıdır 
(Çaparlar ve Dönmez, 2016: 213). 

Verilerin Değerlendirilmesi

Araştırmamızda veriler anket ile toplanmış-
tır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birin-
ci bölümde; araştırmacılar tarafından litera-
tür doğrultusunda (Aşkar ve Umay, 2001:3; 
Cabı, 2016:1233) geliştirilen 9 adet açık uçlu 
ve çoktan seçmeli soru bağımsız değişkenle-
ri oluşturmaktadır. İkinci bölümde ise dijital 
teknolojiye yönelik tutum ölçeği ve son ola-
rak üçüncü bölümde bilgisayarla ilgili öz-
yeterlilik algısı ölçeği yer almaktadır.  

Kullanılan Araçlar

Dugger and Blame (2002) tarafından geliş-
tirilen Öğrencilerin Teknolojiye Yönelik Tu-
tumları (ÖTYT) ölçeği temel alınarak Cabı 
(2016:1231) tarafından geliştirilen Dijital 
Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeğinin ülke-
mizde geçerlilik ve güvenirliliği yapılmıştır. 
DTYT ölçeğinin değerlendirilmesi; 5’li likert 
(hiç katılmıyorum 1, katılmıyorum 2, kararsı-
zım 3, katılıyorum 4, tamamen katılıyorum 5 
puan) şeklinde yapılmaktadır. Ölçeğin Cron-
bach alfa katsayısı 0,90 bulunmuştur. Ölçeğin 
yetkinlik, sosyal ağlar, derste teknoloji kulla-
nımı, teknolojiye yönelik ilgi, benim için tek-
noloji, olumsuz yönler, eğlence amaçlı kul-
lanım ve bilinçli kullanım olmak üzere 8 alt 
boyutu içermektedir.

Aşkar ve Umay (2001:3) aracılığıyla geliş-
tirilen 18 maddelik Bilgisayarla İlgili Öz-
yeterlilik Algısı Ölçeğinin değerlendirilme-
sinde; yanıtlar, 5’li likert tipine uygun olarak 
puanlanmakta, olumlu maddeler için “5-her 
zaman, 1-hiçbir zaman” şeklinde puanlama 
yapılırken olumsuz maddelerde “1-her za-
man, 5-hiçbir zaman” şeklinde puanlama ter-
sine çevrilmektedir. Ölçeğin güvenirliğiyle 
ilgili olarak hesaplanan Cronbach alfa katsa-
yısı 0.71 bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutları 
yoktur.

Veri toplama aracının ön uygulaması örnek-
lem dışında kalan 10 kişiye uygulanmıştır. 
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Ön uygulama sonunda herhangi bir sorun ile 
karşılaşılmamıştır.

Araştırmanın Değişkenleri

Araştırmanın bağımlı değişkenleri dijital 
teknolojiye yönelik bilinçli kullanım, eğlen-
ce amaçlı kullanım, olumsuz yönler, benim 
için teknoloji, teknolojiye yönelik ilgi, derste 
teknoloji kullanımı, sosyal ağlar ve yetkinlik 
DTYT alt boyutlarından elde edilen puanlar-
dır. Araştırmanın bağımsız değişkenleri ise 
yaş, cinsiyet, bölüm, gelir durumu ve tekno-
loji konusundaki görüşleri oluşturmaktadır.

Verilerin Toplanması

Anket formu, yüz yüze görüşme yöntemi ile 
toplanmış ve araştırmaya katılmayı onayla-
yan hemşirelik öğrencilerine ders bitiminde 
yapılmıştır. Anket Formu’nun tam olarak 
doldurulması takribi 15-20 dakika sürmüştür.

Verilerin Analizi

Çalışmamızda tespit edilen veriler inter-
net ortama yansıtılarak SPSS 20,0 programı 
vasıtasıyla analizler yapılmıştır. Tanımla-

yıcı tablolarda sayı, yüzde (%) (aritmetik 
ortalama±standart sapma değerleri kullanıl-
mıştır. Normal dağılıma uymayan verilerin 
değerlendirilmesinde Mann-Whitney U testi, 
Kruskal-wallis ve Spearman korelasyon ana-
lizleri kullanılmıştır. Araştırmanın anlamlılık 
düzeyi p<0,05 olarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın Etiği

Araştırmanın uygulanabilmesi için bir devlet 
Üniversitesi Bilimsel Etik Kurul’undan izin 
alınmıştır (Etik kurul numarası: 34233153-
050.04.04-). Çalışmanın yapılacağı kurum-
dan da kurum izni alınmıştır. Araştırmaya 
katılan öğrencilerle görüşülüp gönüllü olarak 
sözlü onamları alınmıştır.

BULGULAR 

Öğrencilerin yaş ortalaması 2229±3.28’dur. 
Öğrencilerin %60.3’ü diğer devlet üniversi-
tesinden ve %50.2’si 4.sınıfta okumaktadır. 
Öğrencilerin %53.1’i kadın olup %84.1’inin 
gelir durumu orta düzeyde olduğu saptanmış-
tır (Tablo 1).
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Tablo 1. Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri (n=277)

Tanıtıcı özellikler n %

Yaş (X±SS)                                                                                                    22.29±3.28

Grup

Bir Devlet Üniversitesi 110 39.7

Diğer Devlet Üniversitesi 167 60.3

Cinsiyet

Erkek 130 46.9

Kadın 147 53.1

Sınıf

3. Sınıf 138 49.8

4. Sınıf 139 50.2

Gelir Durumu

Orta 233 84.1

Kötü 44 15.9

Tablo 2. Öğrencilerin Dijital Teknolojiye Yönelik Bilgi Düzeyleri (n=277)

S %

Teknoloji kullanma becerisi

Yetersiz 46 16.6

Orta 123 44.4

İyi 79 28.5

Çok iyi 29 10.5

Hemşirelik bakımında dijital teknoloji kullanılmalı mı?

Evet 241 87.0

Hayır 36 13.0

Cevabınız Evet ise kullanım nedeni

Fikrim yok 26 9.4

Bakımın uygulamasını kolaylaştırır 39 14.1
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Zamandan tasarruf sağlar 18 6.5

Bilgiye ulaşımı kolaylaştırır 23 8.3

Daha doğru ve güvenilir sonuçlar alınır 125 45.1

Teknolojiye ayak uydurmak zorundadır 10 3.6

Cevabınız Hayır ise neden

Fikrim yok 17 6.1

Faydalı bulmuyorum 19 6.9

Bakımda karşılaştığınız/duyduğunuz dijital teknolojik araç-gereç

Fikrim yok 85 30.7

Bilgisayar 41 14.8

Monitörizasyon 13 4.7

Elektronik termometre 20 7.2

Dijital tansiyon aleti 46 16.6

Telefon 11 4.0

Satürasyon cihazı 9 3.2

Kendinizin kullandığı dijital teknolojik araç-gereç

Fikrim yok 75 27.1

Bilgisayar 63 22.7

Telefon 41 14.8

Dijital tansiyon aleti 18 6.5

Diğer* 14 5.1

Hemşirelik eğitiminde dijital teknoloji kullanılır mı?

Evet 205 74.0

Hayır 62 22.4

Cevabınız Evet ise karşılaştığınız/duyduğunuz dijital teknolojik araç-gereç

Fikrim yok 187 67.5

Uygulamada kullanılan maketler 24 8.7

Bilgisayar 32 11.6

Diğer** 25 9.0
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*EKG, Satürasyon Cihazı, Elektronik 
Termometre**Projeksiyon, simülatörler, Has-
ta başı tabletler (modül sistemi), Satürasyon 
cihazı

Araştırmaya katılan öğrencilerin %44.4’ü 
teknolojiyi orta düzeyde kullanırken %87’si 
hemşirelik bakımında dijital teknolojinin 
kullanılması gerektiğini belirtmiştir. Çalış-
mamızda öğrencilerin %45.1’i hemşirelik ba-
kımında dijital teknoloji kullanım nedeni ola-

rak “daha doğru ve güvenilir sonuç alındığı” 
şeklinde ifade ederken kullanmama nedeni 
olarak %6.9’u “faydalı bulmadığını” ifade et-
miştir. Öğrencilerin %30.7’si bakımda karşı-
laştığı/duyduğu dijital teknolojik araç-gereç/
leri ‘fikrim yok’, %16.6’sı ‘dijital tansiyon 
aleti’ şeklinde belirtirken %74’ü hemşirelik 
eğitiminde dijital teknoloji kullanıldığını ve 
%67.5’i eğitimde teknolojik araç-gereç/ler 
kullanımı ile ilgili fikrinin olmadığını belirt-
miştir (Tablo 2). 

Tablo 3.DTYT, BÖA Ölçeği Toplam ve DTYT Alt Boyut Ölçek Puan Ortalamaları

Özellikler (X±SS)

Yetkinlik 33.61 ±6.52

Sosyal Ağlar 12.97 ±3.52

Derste Teknoloji Kullanımı 10.23 ±2.44

Teknolojiye Yönelik İlgi 14.58 ±3.03

Benim İçin Teknoloji 14.51 ±3.40

Olumsuz Yönler 14.96 ±3.32

Eğlence Amaçlı Kullanım 12.10 ±3.09

Bilinçli Kullanım 10.46 ±2.40

DTYT Ölçeği Toplam 123.45 ±19.28

BÖA Toplam 55.35±6.82

Hemşirelik öğrencilerinin dijital teknolojiye 
yönelik tutum ölçeği puanları 55.00 ile 185.00 
arasında değişmekte olup DTYT ölçeği puan 
ortalamasının 123.45 ±19.28 olduğu görül-
mektedir. Dijital teknolojiye yönelik tutum 

ölçeği alt boyutları incelendiğinde; öğrenci-
lerin yetkinlik alt boyut ortalamasının 33.61 
±6.52, sosyal ağlar alt boyut puan ortalaması-
nın 12.97 ±3.52, derste teknoloji kullanımı alt 
boyut puan ortalamasının 10.23 ±2.44, tekno-
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lojiye yönelik ilgi alt boyut puan ortalaması-
nın 14.58 ±3.03, benim için teknoloji ölçek alt 
boyut puan ortalamasının 14.51 ±3.40, olum-
suz yönler alt boyut puan ortalamasının 14.96 
±3.32, eğlence amaçlı kullanım alt boyut puan 
ortalamasının 12.10 ±3.09 ve bilinçli kullanım 

alt boyut puan ortalamasının ise 10.46 ±2.40 
olduğu saptanmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin 
bilgisayarla ilgili özyeterlilik algısı ölçeği pu-
anları 33.00 ile 79.00 arasında değişmekte olup 
BÖA ölçeği puan ortalamasının 55.35±6.82 
olduğu saptanmıştır (Tablo 3).

Tablo 4. Tanımlayıcı Özellikler ile DTYT Ölçek Toplam, Alt Boyut ve Bilgisayar ile ilgili 
Öz yeterlilik Algısı Ölçeği Puan Ortalamalarıyla Karşılaştırılması

Özellikler N

Yetkinlik

X ’  (Min±Max)

Sosyal Ağlar

X ’  (Min±Max)

Derste Teknoloji 
Kullanımı

X ’  (Min±Max)

Teknolojiye 

Yönelik İlgi X ’  

(Min±Max)

Benim İçin Teknoloji

X ’  (Min±Max)

Olumsuz Yönler

X ’  (Min±Max)

Eğlence Amaçlı 

Kullanım X ’  

(Min±Max)

Bilinçli Kullanım

X ’  (Min±Max)

DTYT Toplam Puan 

X ’  (Min±Max)

BÖA

Toplam Puan X ’  

(Min±Max)

Cinsiyet
Kadın 

Erkek

147

130

32.00(13.00±50.00)

35.00(16.00±50.00)

12.00(4.00±20.00)

13.00(4.00±20.00)

10.00(3.00±15.00)

11.00(4.00±15.00)

15.00(4.00±20.00)

15.00(6.00±20.00)

15.00 (4.00±20.00)

15.50 (4.00±20.00)

15.00(5.00±25.00)

15.00(5.00±24.00)

11.00(4.00±20.00)

13.00(6.00±20.00)

11.00(3.00±15.00)

10.00(4.00±15.00)

121.00(55.00±185.00)

125.00(73.00±170.00)

54.00(33.00±78.00)

54.50 (33.00±79.00)

Test Değeri z=-2.797*
p=.005

z=-.817*
p=.414

z=-1.436*
p=.151

z=-1.773*
p=.076

z=-.566*
p=.571

z=-.098*
p=.922

z=-3.692*
p=.000

z=-.437*
p=.662

z=-2.187*
p=.029

z=-1.920*
p=.055

Sınıf

3. sınıf

4.sınıf

138

139

34.00(15.00±50.00)

33.00 (13.00±50.00)

12.50(4.00±20.00)

13.00(4.00±20.00)

10.00(4.00±15.00)

11.00(3.00±15.00)

15.00(6.00±20.00)

15.00(4.00±20.00)

15.00 (4.00±20.00)

15.00 (4.00±20.00)

15.00(5.00±25.00)

15.00(7.00±24.00)

12.00(4.00±20.00)

12.00(6.00±19.00)

11.00(3.00±15.00)

10.00(3.00±15.00)

122.00 (55.00±185.00)

123.00(70.00±168.00)

54.00(33.00±79.00)

54.00(33.00±77.00)

Test Değeri z=-.782*
p=.434

z=--1.180*
p=.238

z=-1.407*
p=.159

z=-.110*
p=.912

z=-.186*
p=.853

z=-.600*
p=.549

z=-1.421*
p=.155

z=-2. 249*
p=.025

z=-.253*
p=.800

z=-.548*
p=.584

Gelir Durumu

Orta

Kötü
233

44

34.00(13.00±50.00)

31.50(19.00±48.00)

13.00(4.00±20.00)

12.00(6.00±20.00)

10.00(3.00±15.00)

10.00(5.00±15.00)

15.00(4.00±20.00)

15.00(6.00±20.00)

15.00(4.00±20.00)

14.00(4.00±20.00)

15.00(5.00±25.00)

15.03(8.00±24.00)

12.00(4.00±20.00)

12.00(7.00±20.00)

11.00(3.00±15.00)

9.50(5.00±15.00)

123.00(55.00±185.00)

118.02(87.00±170.00)

54.00(35.00±79.00)

54.00(33.00±70.00)

Test Değeri c2=2.765**
p=.096

c2=7.699**
p=.006

c2=.162**
p=.687

c2=.058**
p=.810

c2=4.238**
p=.040

c2=.020**
p=.888

c2=.688**
p=.407

c2=2.174**
p=.140

c2=3.401**
p=.065

c2=.779**
p=.377

Okul
Bir Devlet 
Üniversitesi

Diğer Devlet 
Üniversitesi

110

167

35.00(13.00±50.00)

32.00(16.00±50.00)

12.00(4.00±20.00)

13.00(4.00±20.00)

11.00(3.00±15.00)

10.00(4.00±15.00)

15.00(6.00±20.00)

15.00(4.00±20.00)

15.00(4.00±20.00)

15.00(4.00±20.00)

15.00(5.00±25.00)

15.00(7.00±25.00)

12.00(5.00±20.00)

12.00(4.00±20.00)

11.00(4.00±15.00)

10.00(3.00±15.00)

125.00(55.00±185.00)

122.00(70.00±185.00)

54.00(33.00±79.00)

54.00(33.00±77.00)

Test Değeri z=-2.600*
p=.009

z=-.629*
p=.529

z=-1.751*
p=.080

z=-.257*
p=.798

z=-.066*
p=.947

z=-.496*
p=.620

z=-.009*
p=.993

z=-2.412*
p=.016

z=-1.031*
p=.302

z=-.101*
p=.902

*Whitney -U istatistik testi z değeri, **Krus-
kal Wallis istatistik testi Ki-kare değeri

Tablo 4’te tanımlayıcı özellikler ile DTYT 
ölçek toplam ve alt boyutları ve bilgisayar-
la ilgili öz yeterlilik algı puanları arasındaki 

fark gösterilmiştir. Buna göre cinsiyet ile yet-
kinlik ve eğlence amaçlı kullanım alt boyut-
ları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark-
lılık bulunurken (p<.05), DTYT ölçek diğer 
alt boyutları ve BÖA toplamı ile anlamlı bir 
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farklılık bulunmamıştır (p>.05). Sınıf ile bi-
linçli kullanım alt boyutu arasında istatistik-
sel olarak anlamlı bir farklılık bulunurken 
(p<.05), DTYT ölçek diğer alt boyutları ve 
BÖA toplamı ile istatiksel olarak anlamlı bir 
farklılık bulunmamıştır (p>.05). Gelir duru-
mu ile sosyal ağlar ve benim için teknoloji 
alt boyutları arasında istatistiksel olarak an-
lamlı bir farklılık bulunurken (p<.05), DTYT 

ölçek diğer alt boyutları ve BÖA toplamı ile 
istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulun-
mamıştır (p>.05). Okuduğu okul ile yetkinlik 
ve bilinçli kullanım alt boyutu arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunurken 
(p<.05), DTYT ölçek diğer alt boyutları ile 
ve BÖA toplamı istatiksel olarak anlamlı bir 
farklılık bulunmamıştır (p>.05) (Tablo 4).

Tablo 5. Öğrencilerin Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçek Puanı (DTYT) ile Bilgisa-
yar ile İlgili Öz-yeterlilik Algı (BÖA) Puanlarının İlişkisi

(X±SS) r p

DTYT 123.45±19.28
.280* .000**BÖA 55.35±6.82

*Spearman korelasyon testi r değeri, 
**p<0.01

Öğrencilerin dijital teknolojiye yönelik tutum 
ölçeği (DTYT) puanı ile bilgisayar ile ilgili 
öz yeterlilik algı (BÖA) puanlarının ilişkisi 
Tablo 5’te gösterilmiştir. Buna göre dijital 
teknolojiye yönelik tutum ölçeği (DTYT) pu-
anı ile BÖA’dan alınan toplam puan arasında 
zayıf düzeyde (r=.280), pozitif yönde anlamlı 
(p=.000) bir korelasyon bulunmuştur (Tablo 
5).

TARTIŞMA 

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojisinde-
ki değişim ile birlikte öğrenme metotlarında 

da değişim yaşanmıştır. Bir öğrenme aracı 
olarak kullanımı gittikçe artan dijital tekno-
lojiler eğitimin bütün aşamalarında kulla-
nılmaktadır (Levett-Jones et al., 2009:614; 
Fetter, 2009:46; Button et al., 2014:1325; 
Cabı, 2016:1233).  Bilgi çağına ve özelliği-
ne uygun bireyler yetiştirmek eğitimin temel 
hedefleri arasında yer almaktadır (Jiang et 
al., 2004:218; Goldsworthy et al., 2006:140; 
Chen et al., 2010:1230; Kuiper, 2010:15). 

Hemşirelik öğrencilerinin dijital teknolojiye 
yönelik tutum ve bilgisayarla ilgili öz-yeterlik 
algılarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu 
çalışmanın bulguları ilgili literatür ile tartışıl-
mıştır. Dugger and Blame (2002) tarafından 
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geliştirilen Öğrencilerin Teknolojiye Yöne-
lik Tutumları (ÖTYT) ölçeği temel alına-
rak Cabı (2016:1231) tarafından geliştirilen 
DTYT ölçeği ile ilgili literatür taramasında 
hemşirelik öğrencileri ile yapılmış çalışma-
lara ulaşılmamıştır. Bu durum araştırmamızın 
özgünlüğünü güçlendiren önemli bir yöndür. 
Ancak, farklı örneklem grupları ile yapılmış 
çalışmalarda cinsiyet, sınıf, bilgisayara sahip 
olma durumu gibi özeliklerin BÖA puan or-
talamasını etkilediği saptanmıştır (Aşkar ve 
Umay, 2001:21; İpek ve Acuner, 2001:34; 
Akkoyunlu ve Kurbanoğlu, 2003:24).

Araştırmamızda cinsiyet ile BÖA ortalama-
ları arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır 
(Tablo 4).  İpek ve Acuner’in (2011:28) sınıf 
öğretmeni adaylarıyla yaptıkları çalışmada 
BÖA ortalamaları ile cinsiyet arasındaki far-
kın önemli olduğu, ancak teknoloji ile cinsiyet 
arasındaki farkın önemli olmadığı belirlen-
miştir. Tekerek ve ark.’nın (2012:84) öğret-
men adaylarında yaptıkları çalışmada BÖA 
ortalamaları ile cinsiyet arasındaki farkın 
önemli olduğu ve erkek öğrencilerinin yük-
sek bir puan ortalamasına sahip olduğu belir-
lenmiştir. Araştırmamız sonuçları ile paralel 
olan ancak farklı örneklem gruplarında yapı-
lan çalışmalarda cinsiyet değişkeninin BÖA 
puan ortalamalarını etkilemediği belirlenmiş-
tir (Kutluca ve Gökkurt, 2013:1177; Seferoğ-
lu ve Akbıyık, 2005:99; Busch, 1995:153) 

Araştırmamızda sınıf ile BÖA puan ortala-
maları ile anlamlı bir fark bulunmamıştır. Te-
kerek ve ark.’nın (2012:87) yaptıkları çalış-
mada birinci sınıf öğrencilerinin BÖA puan 
ortalamaları ile üçüncü ve dördüncü sınıf 
arasındaki farkın önemli olmadığı belirlen-
miştir. Ayrıca çalışmada üçüncü ve dördün-
cü sınıf öğrencilerinin BÖA puan ortalama-
larının yüksek olmasında mesleki bilgisayar 
derslerin ağırlık kazanmasının etkisi olduğu 
belirtilmiştir. Topkaya’nın (2010:151) ingi-
lizce öğretmen adayları ile yaptığı çalışmada 
BÖA puan ortalamalarında birinci ve dördün-
cü sınıf öğrencileri arasındaki farkın önemli 
olduğu saptanmıştır. Araştırmamız sonuçları 
ile paralel olan ancak farklı örneklem grup-
larında yapılan çalışmalarda sınıf değişke-
ninin BÖA puan ortalamalarını etkilemedi-
ği belirlenmiştir (İpek ve Acuner, 2011:35; 
Çetin, 2008:76; Akkoyunlu ve Kurbanoğlu, 
2003:24). Seferoğlu ve Akbıyık’ın (2005:98) 
ilköğretim öğretmenlerinde yaptıkları çalış-
mada birinci sınıf ile dördüncü sınıf arasında 
BÖA puan ortalamaları ile eğitim teknolojisi-
ne yönelik tutumları arasındaki farkın önemli 
olmadığı belirlenmiştir.

Araştırmamızda gelir durumu ile BÖA puan 
ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulun-
mamıştır. Gelir durumu kontrol değişkeni 
ile BÖA arasında yapılan çalışmalara ula-
şılamamıştır. Ancak örneklem grubundaki 
kişilerin bilgisayara sahip olma durumu ile 
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ilgili yapılan çalışmalara ulaşılmıştır.  İpek ve 
Acuner’in (2011:37) sınıf öğretmeni adayla-
rında yaptıkları çalışmada bilgisayar sahibi 
olma durumu ile BÖA puan ortalamaları ara-
sındaki farkın anlamlı olmadığı ve bu duru-
mun adayların teknolojiye yönelik tutumları 
üzerinde etkisi olmadığı belirlenmiştir. Aşkar 
ve Umay’ın (2001:21) yaptıkları çalışmada 
bilgisayar sahibi olma durumu ile BÖA puan 
ortalamalarının arttığı belirtilmiştir.  

Araştırmamızda okuduğu okul ile BÖA top-
lam puan ortalamaları arasındaki farkın an-
lamlı olmadığı saptanmıştır (Tablo 4). Lite-
ratür taramasında hemşirelik öğrencilerinde 
okuduğu okulun kontrol değişkeni ile BÖA 
arasında yapılan çalışmalara ulaşılmamış 
olup bu durum araştırmamızın özgünlüğünü 
güçlendiren önemli bir yönüdür.

Araştırmamızda öğrencilerin DTYT puanı 
ile BÖA puanı arasında zayıf düzeyde pozitif 
yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur 

(Tablo 5). Prior ve ark.’nın (2016:94) yaptık-
ları çalışmada dijital okuryazarlık ile BÖA 
puan ortalamaları arasındaki farkın önemli 
olduğu ve dijital okuryazarlığın BÖA puan 
ortalamaları üzerinde önemli ölçüde etki-
si olduğu belirlenmiştir. İpek ve Acuner’in 
(2011:37) sınıf öğretmeni adayları ile yaptık-
ları çalışmada eğitim teknolojilerine karşı tu-
tumlarının yüksek olmasına karşın BÖA puan 
ortalamaları arasında orta seviyede anlamlı 
bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Arslan’ın 
(2008:105) öğretmen adayların ile yaptığı 
çalışmada bilgisayar destekli eğitime yönelik 
tutumlar ile BÖA puan ortalamaları arasında 
orta düzeyde pozitif yönde önemli bir iliş-
ki olduğu belirlenmiştir. Çelik ve Bindak’ın 
(2005:33) ilköğretimde görev yapmakta olan 
öğretmenlerde yaptıkları çalışmada bilgisa-
yar tutumları ile BÖA puan ortalamaları ara-
sında pozitif yönde önemli bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir. 
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SONUÇ

Sonuç olarak bu çalışmada, hemşirelik ala-
nında eğitim alan erkek öğrencilerin kadınla-
ra göre teknolojiyi daha çok eğlence ve yeni-
lik amaçlı kullandıkları belirlenmiştir. Ayrıca 
üçüncü sınıf öğrencilerinin dördüncü sınıfla-
ra göre teknolojiyi daha bilinçli kullandıkları, 
bir üniversitede okuyan öğrencilerin diğerine 
göre yenilik ve bilinçli kullanım puanlarının 
daha yüksek olduğu bulunmuştur. DTYT ile 
Bilgisayarla ilgili Öz yeterlilik Algısı arasın-
da anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultu-
sunda; hemşirelik eğitimi programlarında ve 
uygulamalarında dijital teknolojinin destek-
lenmesi, okullarda ve sahada dijital teknolo-
jinin nasıl kullanılacağına yönelik danışman-
lık hizmetlerinin verilmesi önerilmektedir. 
Hemşirelik öğrencilerinde dijital teknoloji 
ve bilgisayarla ilgili öz yeterlilik arasındaki 
ilişkiyi inceleyen başka çalışmalar yapılarak 
bu konudaki sınırlı literatüre katkı verilmesi 
önerilmektedir.

KAYNAKLAR

AKKOYUNLU, B., KURBANOĞLU, S., 
(2003). Öğretmen adaylarının bilgi okur-
yazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları 
üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversi-
tesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24:1-10

ARTS, K., WAL, R.V.D., ADAMS, W.M., 
(2015). Digital technology and the con-
servation of nature. Ambio, 44(4):661–
673

ARSLAN, A., (2008). Öğretmen adaylarının 
bilgisayar destekli eğitim yapmaya yöne-
lik tutumları ile öz yeterlik algıları ara-
sındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler 
Dergisi, 7(24): 101-109

AŞKAR, P., UMAY, A., (2001). İlköğretim 
matematik öğretmenliği öğrencilerinin 
bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Ha-
cettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 21:1-8

BUSCH, T., (1995). Gender differences in 
self-efficacy and attitudes toward compu-
ters. Journal of Educational Computing 
Research, 12(2):147-158

BUTTON, D., HARRINGTON, A., BE-
LAN, I., (2014). E-Learning & İnfor-
mation Communication Technology 
(ICT) in Nursing Education: A Review 
of The Literature. Nurse Education To-
day, 34(10):1311-1323

CABI, E., (2016). Dijital Teknolojiye Yö-
nelik Tutum Ölçeği. Kastamonu Eğitim 
Dergisi, 24(3):1229-1244.

CHEN, P.S.D., LAMBERT, A.D., GUIDRY, 
K.R., (2010). Engaging Online Lear-



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Dönemi Sayı: 15 Yıl: 2019

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Semester Issue: 15 Year: 2019

ID:401 K:888
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)

83

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

ners: The İmpact of Web-Based Lear-
ning Technology on College Student 
Engagement. Computers & Educati-
on, 54(4):1222-1232.

ÇAPARLAR, C.Ö., DÖNMEZ, A., (2016). 
Bilimsel Araştırma Nedir, Nasıl Yapılır? 
Turk J Anaesthesiol Reanim, 44: 212-218

CIFTCI, S., ALADAG, S., (2018).  An inves-
tigation of pre-service primary school 
teachers’ attitudes towards digital tech-
nology and digital citizenship levels in 
terms of some variables. International 
Education Studies, 11(1):111-118

ÇELİK, H.C., BİNDAK, R., (2005). İlköğre-
tim okullarında görev yapan öğretmenle-
rin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşit-
li değişkenlere göre incelenmesi. İnönü 
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 
(10): 27–38

FETTER, M.S., (2009). Baccalaureate Nur-
sing Students’ İnformation Technology 
Competence––Agency Perspectives. Jo-
urnal of Professional Nursing, 25(1), 42-
49

GOLDSWORTHY, S., LAWRENCE, N., 
GOODMAN, W., (2006). The Use of 
Personal Digital Assistants at the Point 
of Care in an Undergraduate Nursing 
Program.  Computers, Informatics, Nur-
sing, 24(3), 138-143

İPEK, C., CEMALETTİN, İPEK., ACU-
NER, H., (2015). Sınıf Öğretmeni Aday-
larının Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları 
ve Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tu-
tumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir 
Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 23-40

JIANG, W.W., CHEN, W., CHEN, Y.C., 
(2004). Important Computer Competen-
cies for the Nursing Profession. Journal 
of Nursing Research, 12(3), 213-226

JOHANSSON, P.E, PETERSSON, G.I, 
NILSSON, G.C., (2013). Nursing Stu-
dents “Experience of Using A Personal 
Digital Assistant (PDA) in Clinical Prac-
tice- An İntervention Study. Nurse Edu-
cation Today, 33:1246-1251

KUIPER, R., (2010). Metacognitive Factors 
That İmpact Student Nurse Use of Po-
int of Care Technology in Clinical Set-
tings. International Journal of Nursing 
Education Scholarship, 7(1).

KUTLUCA, T., GOKKURT, B., (2013). Exa-
mining Secondary School Students’ Per-
ceptions of Computer Self-Efficacy in 
Terms of Gender and Class Level Vari-
ables. Procedia-Social And Behavioral 
Sciences, 106: 1175-1180

LEVETT-JONES, T., KENNY, R., VAN 
DER RIET, P., HAZELTON, M., KAB-
LE, A., BOURGEOIS, S., et al., (2009). 



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Dönemi Sayı: 15 Yıl: 2019

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Semester Issue: 15 Year: 2019

ID:401 K:888
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)

84

ULUSLARARASI HAKEMLİ
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

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

Exploring the İnformation and Commu-
nication Technology Competence and 
Confidence of Nursing Students and The-
ir Perception of İts Relevance To Clinical 
Practice. Nurse Education Today, 29(6): 
612-616

MENNENGA, H.A., (2016).  Nursing 
Student Perceptions of Digital Text-
books: A Pilot Study. Nurs Educ Pers-
pect,37(2):107-109

PRIOR, D.D., MAZANOV, J., MEACHE-
AM, D., HEASLIP, G., HANSON, J., 
(2016). Attitude, Digitalliteracy and Self 
Efficacy: Flow-On Effects for Online 
Learning Behavior. Internet and Higher 
Education, 29: 91–97

PRICE, D.M., STRODTMAN, L., BRO-
UGH, E., LONN, S., LUO, A., (2015).  
Digital Storytelling an Innovative Tech-
nological Approach to Nursing Educati-
on. Nurse Educator, 40(2): 66-70

RAMAN, J., (2015). Mobile Technology in 
Nursing Education: Where Do We Go 
From Here? A Review Of The Literatüre.  
Nurse Education Today, 35: 663–672

SEFEROĞLU, S.S., AKBIYIK, C., (2005). 
İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayara 
yönelik öz-yeterlik algıları üzerine bir ça-
lışma. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 19: 
89-101

ŞAHİN, G., BAŞAK, T., (2017). Hemşirelikte 
Mobil Öğrenme “M-Öğrenme”. Journal 
of Human Sciences, 14(4): 4480-4491

TEKEREK, M., ERCAN, O., UDUM, M.S., 
SAMAN, K., (2015).  Bilişim Teknolo-
jileri Öğretmen Adaylarının Bilgisayar 
Öz-Yeterlikleri. Turkish Journal of Edu-
cation, 1(2): 80-91

TOPKAYA, E.Z., (2010). Pre-Service English 
Language Teachers’ Perceptions of Com-
puter Self-Efficacy and General Self-
Efficacy.  The Turkish Online Journal of 
Educational Technology, 9(1):143-156

WU, C.S.T., FOWLER, C., LAM, W.Y.Y., 
WONG, H.T., WONG, C.H.M., LOKE, 
A.Y., (2014). Parenting Approaches and 
Digital Technology Use of Preschool 
Age Children in A Chinesecommunity. 
Italian Journal of Pediatrics, 40 (44):1-8

YATES, S., KIRBY, J., LOCKLEY E., 
(2015). Digital Media Use: Differences 
and Inequalities in Relation to Class and 
Age. Sociological Research Online, 20 
(4):1-21

İNTERNET KAYNAKLARI

ÇETİN-YILMAZ, S., (2008). İlköğretim 
Okulu Yöneticilerinin Bilgisayar Tek-
nolojisini Kullanma Yeterliklerinin De-
ğerlendirilmesi. http://toad.edam.com.tr/



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Dönemi Sayı: 15 Yıl: 2019

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Semester Issue: 15 Year: 2019

ID:401 K:888
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)

85

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

sites/default/files/pdf/ilkogretim-okulu-
-yoneticilerinin-bilgisayar-teknolojisi-k
ullanma-duzeyini-belirleme-olcegi-toad.
pdf, Erişim tarihi:06.07.2018

DALKIRAN, Ö., (2018). Ağ Kuşağının Bil-
gi Davranışları: Üniversite Öğrencileri 
Üzerine Bir İnceleme. http://www.ope-
naccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/
bitstream/handle/11655/4262/10179537.
pdf?sequence=1&isAllowed=y, Erişim 
tarihi:06.07.2018



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Dönemi Sayı: 15 Yıl: 2019

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Semester Issue: 15 Year: 2019

ID:401 K:888
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)

86

ULUSLARARASI HAKEMLİ
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

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

EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Nowadays digital technology takes part in many fields such as business, com-
munication and management due to its capacity to change life, economy, cultures and societies. 
Thanks to the Internet, and information and communication technologies (such as photography, 
video, computers, and telephones), digital networks which allow information flow in large qu-
antities have been created. In the present age, information has now become a central component 
around which digital technologies revolve (Arts et al, 2015). With the steady increase in health 
information, information and general management support programs are needed to call back 
and to process a large number of variables in the fields of training and application (practice) 
in nursing. Due to the need for quick and easy access to evidence-based information in health 
services, personal digital assistants (PDAs) and hand-held computers have become very impor-
tant for nurses (Raman, 2015). The use of digital technologies in courses encourages students 
in how to use digital technology, and thus increases their learning and personal development by 
exposing them to different cultures and perspectives, raises the quality of education, improves 
their self-confidence and saves time (Price et al, 2015; Johanson et al. 2013) . The use of digital 
technology in nursing education supports learning and the use of current, accurate information, 
ensures patient safety, and contributes to decision-support systems by supporting evidence-ba-
sed practices (Şahin, Başak, 2017). Since the present age is called information and technology 
age, nursing students are expected to adopt digital technology and use it in educational insti-
tutions and hospitals easily. Because individuals who are against the use of digital technology 
create a conflict environment, it is very important to inform students about digital technology 
and to raise their awareness. Aim: The aim of this study is to investigate nursing students’ atti-
tudes towards digital technology and their perceptions of computer-related self-efficacy. Met-
hod: This descriptive and cross-sectional study was conducted to investigate nursing students’ 
attitudes towards digital technology and their perceptions of computer-related self-efficacy. 
The study was conducted at two different state universities between November 2017 and May 
2018. The third- and fourth-year nursing students studying at the School of Health comprised 
the study population. No sample size was calculated in the study. A total of 277 nursing students 
who met the inclusion criteria and agreed to participate in the study between the aforementio-
ned dates constituted the sample of the study. The study data were collected through face to face 
interviews using the Sociodemographic Characteristics Questionnaire, “The scale of Attitude 
towards Digital Technology” and “Computer Self-Efficacy Perception Scale”. The study data 
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were analyzed in the SPSS program using numbers, percentages, mean and median calculati-
ons, Kruskal-Wallis test, Mann Whitney U test and Spearman’ correlation analysis. In order to 
conduct the study, necessary permissions were obtained from the ethics committee and institu-
tions where the study was to be conducted. Findings and Results: Of the students, 53.1% were 
women and 46.9% were men. The mean age of the students was 22.29 ± 3.28. While 44.4% of 
the participating students used the technology moderately, 87% stated that digital technology 
should be used in nursing care. When the participating students were asked why they used the 
digital technology in nursing care, 45.1% stated that it enabled them to obtain “more accurate 
and reliable” results. However, 6.9% did not use the digital technology because they considered 
it non-beneficial. When they were asked what digital technology devices were used in provi-
ding healthcare, while 0.7% stated that they had no opinion, 16.7% stated that it was digital 
blood pressure monitors, 74% said that digital technology was used in nursing education and 
67.5% said that they had no idea about the use of technology tools / gadgets / devices. The 
mean score was =123.45 (55.00±185.00) for the Scale of Attitude towards Digital Technology 
(ATDTS) and =55.35 (33.00±79.00) for the Computer Self-Efficacy Perception Scale (CSE). 
There was a weak positive correlation between the mean ATDTS and CSE scores (p <0.001, r = 
0.28). The mean scores the participants obtained from the subscales of the ATDTS were as fol-
lows: 33.61 ± 6.52 for the competence subscale, 12.97 ± 3.52 for the social networks subscale, 
10.23 ± 2.44 for the use of technology in education, 14.58 ± 3.03 for the interest in technology 
subscale, 14.51 ± 3.40 for the technology for me subscale, 14.96 ± 3.32 for the negative aspects 
subscale, 12.10 ± 3.09 for the recreational use of technology subscale, and 10.46 ± 2.40 for 
the conscious use of technology subscale.  Given the university where the participants studied, 
there was a significant difference between their mean scores for the competence, and conscious 
use of technology subscales of the ATDTS (p <0.05), but no significant difference between their 
mean scores for the remaining 6 subscales and the overall ATDTS (p> 0.05). While there was a 
significant difference between the mean scores for the overall ATDTS and its competence, and 
recreational use of technology subscales in terms of the gender variable (p <0.05), there was 
no significant difference between the mean scores for the remaining 6 subscales and the overall 
CSE. There was a statistically significant difference between the mean scores for the conscio-
us use of technology subscale of the ATDTS in terms of the year at school variable (p <0.05), 
but there was no significant difference between the mean scores for the remaining 7 subscales 
and the overall ATDTS (p> 0.05). Given the income status variable, there was a significant 
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difference between the participants’ mean scores for the technology for me and social network 
subscales of the ATDTS (p <0.05), but no significant difference between their mean scores for 
the remaining 6 subscales and the overall ATDTS (p> 0.05). The results indicate that the male 
nursing students used technology for entertainment and innovation more than did female nur-
sing students. It was also found that the third-senior students used technology more consciously 
than the fourth-year students, and that the innovation, and conscious use of technology subscale 
scores of the students in one university were higher than those of the students in the other uni-
versity. There was a weak relationship between the mean scores obtained from the ATDTS and 
those from the CSE.
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Öz: Amaç: Araştırmada, ebelik öğrencilerinin klinik uygulamalarda karşılaştıkları 
emzirme sorunları, çözüm uygulamaları ve problem çözme becerilerini incelemek 
hedeflenmiştir. Yöntem: Çalışmanın evrenini, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ebe-
lik bölümü üçüncü, dördüncü sınıfta öğrenim gören 133 ebelik öğrencisi, örnek-
lemini ise olasılıksız örnekleme yöntemi ile seçilen 116 (%87,2) öğrenci oluştur-
muştur. Veriler, Tanıtıcı Bilgi Formu, Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda 
Karşılaştıkları Emzirme Sorunları ve Çözüm Uygulamalarını Belirlemeye Yönelik 
Anket Formu ve Problem Çözme Envanteri toplanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin 
%40.5’i 22 yaşında olup,  %62.9’u bu bölüme isteyerek gelmiştir. Öğrencilerin 
klinik uygulamalarda en çok yanlış emzirme pozisyonu sorunu ile karşılaştığı ve 
bu soruna ilişkin emzirme eğitimi uyguladıkları saptanmıştır. Öğrencilerin Prob-
lem Çözme Envanteri Puan Ortalamaları 123.44±13.85 (71-143)  olarak saptanmış 
olup  sınıflara göre Problem Çözme Envanteri puan ortalamaları arasında istatistik-
sel açıdan anlamlı ilişki bulunmamıştır. Sonuç: Çalışmada görülme sıklığı sırasına 
göre öğrencilerin karşılaştıkları emzirme sorunları, yanlış emzirme pozisyonu, süt 
saklama koşullarının bilinmemesi, meme başı içe çöküklüğü, anne ağrısına iliş-
kin emzirmek istememe, anne psikolojisine ilişkin emzirmek istememe, prematür 
bebeğe ilişkin emme zorluğu, süt sağılmasının bilinmemesi, emzirmeye yönelik 
kalıplaşmış düşüncelerle (emzirme mitleri) karşılaşmadır. Ayrıca öğrencilerin bü-
yük bir çoğunluğunun karşılaştıkları emzirme sorunlarına yönelik, uygun çözüm 
uygulamalarını bildikleri görülmüştür. Bu sonuçlara yönelik olarak; doğum öncesi 
bakım hizmetlerinin artırılması, öğrenciler tarafından ebelik bakım sürecinin daha 
etkin kullanımının sağlanması, öğrencilerin bireyselleştirilmiş bakım ve önemi ko-
nusunda farkındalıklarının artırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ebelik, Emzirme Sorunları, Problem Çözme Becerileri

Abstract: Aim: The aim of this study was to examine the problems of breast-
feeding problems, solution applications and problem solving skills of midwifery 
students. Method: The population of the study consisted of 133 midwifery students 
studying in the third and fourth grade in the 2014-2015 academic year and 116 
(87.2%) students who were selected by the random sampling method. Data, Intro-
ductory Information Form, Questionnaire on Breastfeeding Problems in Midwifery 
Students’ Clinical Applications, and Questionnaire and Problem Solving Inventory 
were collected. Results: 40.5% of the students were 22 years old and 62.9% of 
them were willing to attend this department. It was found that the students experi-
enced the most breastfeeding problem in clinical practice and applied breastfeeding 
education related to this problem. The mean score of the students was found to be 
123.44 ± 13.85 (71-143) and there was no statistically significant correlation bet-
ween the mean scores of the problem solving inventory. Conclusion: According to 
the order of incidence of breastfeeding problems, incorrect breastfeeding position, 
lack of breastfeeding, nipple suckling, not wanting to breastfeed about maternal 
psychology, lack of breastfeeding about maternal psychology, difficulty in absor-
bing premature babies, lack of milking, stereotypes of breastfeeding (breastfeeding 
myths). In addition, it was seen that most of the students knew appropriate solu-
tions for breastfeeding problems. For these results; It is recommended to increa-
se the awareness of the students about the individualized care and importance of 
increasing the prenatal care services, ensuring more effective use of the midwifery 
care process by the students.

Key Words: Midwifery, Breastfeeding Problems, Problem Solving Skills
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GİRİŞ

Emzirme; bebeklerin ve annelerin sağlığına 
olan önemli katkıları nedeniyle temel sağlık 
hizmetlerinde önemli bir yere sahiptir (İnce 
vd., 2010:189, Cangör ve Şahin, 2014:100, 
Öztürk ve Demir, 2001: 58-61).   

Emzirme bebeklerde ölüm ve hastalık oran-
larını azaltmakta, sağlıklı büyümelerini sağ-
lamakta ve ekonomik olarak aileye ve ülkeye 
katkı sağlamaktadır. Emzirme birçok faydası-
na rağmen, toplumsal, ekonomik ve kültürel 
sebeplerden dolayı dünyanın birçok yerinde 
yeteri kadar yerine getirilememektedir (Gö-
zükara, 2014:289, Gölbaşı vd., 2017:1-6).

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA)  
2013 sonuçlarına göre ülkemizde yenidoğan-
ların  %50’sinin doğumdan sonra ilk bir saat 
içinde emzirildiği, 4-5 aylık bebeklerde bu 
oranın %10’a kadar düştüğü ve doğum sonra-
sı ilk bir saatte emzirilme oranının hastanede 
doğan bebeklerde daha fazla olduğu bildiril-
mektedir (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüt-
leri Enstitüsü, 2013).

Annenin emzirmeye yönelik tutumu, doğum 
şekli, yenidoğan sağlığı, geleneksel uygula-
malar, sağlık politikaları, sağlık çalışanlarının 
tutumu emzirmeye başlama saatini etkileyen 
faktörler arasındadır. Emzirmeye başlama-
da gecikme, başarısızlığı ve problemleri be-

raberinde getirmektedir (Öztürk ve Demir, 
2001:58, Demirtaş ve Çelik, 2017:389).

Annenin eğitim düzeyi ve ekonomik duru-
mu, önceki emzirme deneyimleri, çalışma 
durumu, sosyal çevre gibi faktörler annelerin 
emzirmedeki başarısını etkileyen faktörlerdir. 
Gebelik döneminde emzirme eğitimi alma, 
doğum şekli, doğum sırasında annenin de-
neyimleri ve aldığı bakım doğum sonu erken 
dönem emzirme ve emzirmenin devam ettiril-
mesini etkilemektedir. Sağlık çalışanları, aile 
ve çevredeki diğer kişilerin emzirme konu-
sunda anneyi desteklemesi emzirme güçlük-
leri ile baş etmeyi kolaylaştırmaktadır (Alp, 
2009:45). Emzirmenin başlatılması ve devam 
ettirilmesi sağlık çalışanlarının görevidir ve 
bu süreçte ilk danışılan kişiler olarak ebe ve 
hemşirelere önemli görevler düşmektedir 
(Gözükara, 2014:290). 

“Emzirmenin Korunması, Özendirilmesi ve 
Desteklenmesine” ilişkin Dünya Sağlık Ör-
gütü (DSÖ) ve UNICEF’in hazırladığı ortak 
rapor; ebelere emzirmeye yönelik annelerin 
eğitimi ve desteklenmesi görevini vermekte-
dir (UNICEF 2002). Ayrıca Uluslararası Ebe-
ler Konfederasyonu emzirmede ebelerin kilit 
noktada olduğunu ve emzirme konusunda 
ebelerin anneleri desteklemeleri gerektiğini 
belirtmektedir (Duran, 2008: 17).

Yapılan çalışmalar doğum sonrasında emzir-
me oranlarının yüksek olmasına karşın anne-
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deki meme sorunlarına bağlı olarak emzirme-
nin uzun sürdürülemediğini göstermektedir 
(Gölbaşı ve Koç, 2008: 25-30, Gözükara, 
2014: 290,  Samlı ve Kara, 2006: 15-18, Va-
rol ve Yıldız, 2006: 35-40). 

Ebeler emzirmeyi olumsuz olarak etkileye-
bilecek faktörleri iyi bilmeli ve kadınları bu 
konuda bilgilendirmelidir. Ayrıca ebeler, em-
zirmeye yönelik sorunlara karşı uygun çözüm 
yollarını bilmeli ve anneyi erken emzirme ve 
emzirmenin sürdürülmesi konusunda destek-
lemelidir (Duran, 2008: 19). 

Problem çözme becerisi geliştirilebilen bir 
beceri olup eğitimle de kazandırılıp, geliş-
tirilebilir. Bu nedenle eğitimcilerin ebelik 
öğrencilerinin problem çözme becerilerini 
geliştirici özel eğitim stratejileri izlemesi ve 
sonuçlarını takip etmesi önerilmektedir (Ka-
radağ vd., 2018:1-3). Gelecekte sağlık ekibi-
nin içinde yer alacak olan ebelik öğrencileri-
nin klinik problemlerini çözebilecek problem 
çözme becerisine sahip olmaları gerekmekte-
dir (Şen vd., 2014:95). 

Ebelerin kendilerinden beklenen sorumlu-
lukları yerine getirebilmeleri için emzirme-
ye ilişkin bilgi temelinin olması ve uygula-
mada karşılaştıkları problemleri çözebilme 
yeteneklerinin olmasını gerektirmektedir. 
Bu özelliklere sahip ebelerin yetiştirilmesini 
sağlayacak eğitim programları ve bilgilerin 
uygulama alanına aktarılması açısından öğ-

rencilerin karşılaştıkları emzirme sorunlarına 
bakış açıları ve sorunları çözebilme becerile-
rinin değerlendirilmesi önemlidir.

AMAÇ:  Araştırma, ebelik öğrencilerinin 
klinik uygulamalarda karşılaştıkları emzirme 
sorunları, çözüm uygulamaları ve problem 
çözme becerilerini belirlemektir. 

Araştırma Soruları: 

1. Ebelik öğrencilerinin klinik uygulamalar-
da karşılaştıkları emzirme sorunları ve çözüm 
uygulamaları nelerdir?

2. Ebelik öğrencilerinin problem çözme be-
cerileri nasıldır?

3. Ebelik öğrencilerinin 3 ve 4. sınıflar ara-
sında problem çözme becerileri arasında fark 
var mıdır?

GEREÇ YÖNTEM

Araştırma, Adnan Menderes Üniversitesi Ay-
dın Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü’nde 
tanımlayıcı tipte yapılmıştır.  Çalışmanın ev-
renini, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında 
ebelik bölümünde üçüncü (67)  ve dördüncü 
sınıfta (66)  öğrenim gören toplam 133 ebelik 
öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmaya alınma-
sı gereken örneklem hacmi, Şen ve ark’nın 
(2014) “Ebelik öğrencilerinde kontrol odağı 
ve problem çözme beceri düzeyleri ilişkisi” 
başlıklı çalışmanın, sınıflara yönelik problem 
çözme beceri düzeyi sonuçları kullanılarak, 
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α=0.05, % 95 güven aralığında % 80 güce 
ulaşmak için G-Power programı kullanılarak 
hesaplanmış ve %80 olarak bulunmuştur. An-
cak çalışmada örneklem seçimi yapılmamış 
olup evrenin tümüne ulaşılmaya çalışılmıştır. 
Çalışmanın örneklemine verilerin toplandığı 
gün okulda bulunan ve olasılıksız örnekleme 
yöntemi ile belirlenen 116 öğrenci alınmış-
tır. Birinci ve ikinci sınıf öğrencileri doğum 
ve doğum sonu döneme ilişkin dersleri al-
madıkları ve klinik uygulamalarda emziren 
annelere henüz bakım vermedikleri için araş-
tırma kapsamı dışında tutulmuştur. Araştır-
manın uygulanabilmesi için Adnan Mende-
res Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu 
Müdürlüğünden yazılı onay (2014/138) ve 
araştırmaya katılan öğrencilerden sözlü olur 
alınmıştır. Araştırma verileri klinik uygula-
maları bitmeden bir hafta önce öğrencilerin 
öz bildirimlerine dayalı olarak literatür doğ-
rultusunda geliştirilen “Tanıtıcı Bilgi For-
mu”, “Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygula-
malarda Karşılaştıkları Emzirme Sorunları ve 
Çözüm Uygulamalarını Belirlemeye Yönelik 
Soru Formu” ve Problem Çözme Envanteri 
(PÇE) ile toplanmıştır. 

Tanıtıcı Bilgi Formu: Formda tanıtıcı bil-
gilerin yer aldığı 9 soru yer almaktadır. Bu 
form ilgili literatür doğrultusunda araştırma-
cılar tarafından oluşturulmuştur (Balkaya, 
2002:44-47, Bilgin ve Potur, 2010:81-85, 
Duran, 2008:17, Karadağ vd., 2018: 1-3). 

Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Klinik Uy-
gulamalarda Karşılaştıkları Emzirme So-
runları ve Çözüm Uygulamalarını Belirle-
meye Yönelik Soru Formu: Meme anatomi-
sine, emzirmeye, bebeğe, anne psikolojisine, 
anne ve bebeğin ayrı olduğu durumlarda sü-
tün sağılması ve saklanmasına, emzirme eği-
timi verilirken karşılaşılan sorunlara ilişkin 
olmak üzere toplam 7 tane açık uçlu soru yer 
almaktadır. Bu form ilgili literatür doğrultu-
sunda araştırmacılar tarafından oluşturulmuş-
tur (Gölbaşı ve Koç, 2008: 25-30, Gözükara, 
2014:289, Bilgin ve Potur, 2010: 81-85, Du-
ran, 2008:17).

Problem Çözme Envanteri (PÇE): Ölçek 
Heppner ve Peterson (1982) tarafından ge-
liştirilmiş olup, kişilerin problem çözme be-
cerisi konusundaki kendi algılarını ölçen bir 
araçtır. Ölçekte problem çözme güveni, prob-
lemden kaçınma/yaklaşma ve kontrol olmak 
üzere üç faktör yer almaktadır.  Şahin, Şahin 
ve Heppner (1993) tarafından ölçeğin Türk-
çeye uyarlaması yapılmıştır. Ölçeğin puanları 
(min:32, max:192)’dir. Ölçekten elde edilen 
puan düştükçe problem çözme becerisi art-
maktadır (Dağ, 1991:2-5, Şen vd., 2014:97). 

Verilerin toplanması ortalama 20 dakika sür-
müştür. Verilerin değerlendirilmesi SPSS for 
Windows 20.0 proğramı ile yapılmıştır. Öğ-
rencilerin sosyo-demografik bilgileri, klinik 
uygulamalarda karşılaştıkları emzirme so-
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runları ve bu sorunlara yönelik çözüm uygu-
lamaları sayı-yüzde oranları ile değerlendi-
rilmiştir. Ayrıca öğrencilerin problem çözme 
envanteri puan ortalamaları aritmetik ortala-
mayla değerlendirilmiş olup öğrencilerin sı-
nıflara göre problem çözme envanteri puan 
ortalamalarının karşılaştırılmasında Indepen-
dent Samples t test (veriler normal dağılım 
gösterdiği için) kullanılmıştır. 

BULGULAR

Öğrencilerin %40.5’i 22 yaşında, %48.3’ü 
üçüncü, %51.7’si dördüncü sınıf olup, 
%62.9’u bu bölüme isteyerek gelmiştir. 

Öğrencilerin klinik uygulamalarda; meme 
başı içe çöküklüğü (%44.0), yanlış emzirme 
pozisyonu (%70.7), prematür bebeğe ilişkin 
emme zorluğu (%21.6), anne psikolojisine 
ilişkin emzirmek istememe (%29.3), anne 
ağrısına ilişkin emzirmek istememe (44.2), 
anne ve bebeğin ayrı olduğu durumlarda 
(kuvöz vs.) süt sağılmasının bilinmemesi 
(%21.6), sütün sağıldığı durumlarda sütün 
saklanmasına ilişkin saklama koşullarının 
bilinmemesi (%48.3), emzirmeye ilişkin ka-
lıplaşmış düşüncelerle karşılaşma-emzirme 
mitleri (%17.2) sorunları ile karşılaştıkları 
saptanmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1. Öğrencilerin Klinik Uygulamalarda Karşılaştıkları Emzirme Sorunları

Karşılaşılan sorunlar(n=116) n (%)

Meme başı içe çöküklüğü 51 (44.0)

Yanlış emzirme pozisyonu 82 (70.7)

Prematür bebeğe ilişkin emme zorluğu 25 (21.6)

Anne psikolojisine ilişkin emzirmek istememe 34 (29.3)

Anne ağrısına ilişkin emzirmek istememe 51(44.2)

Süt sağılmasının bilinmemesi (sağıldığı durumlarda) 25 (21.6)

Süt saklama koşullarının bilinmemesi (sağıldığı durumlarda) 56 (48.3)

Emzirmeye yönelik kalıplaşmış düşüncelerle karşılaşma (emzirme mitleri) 20 (17.2)

Öğrencilerin Emzirme Sorunlarına Yöne-
lik Çözüm Uygulamaları

Öğrenciler emzirme sorunlarına yönelik ola-
rak: meme başı içe çöküklüğüne ilişkin; 
masaj yapma (%21.6) ve enjektör ucunun 

kesilerek meme ucuna negatif basınç uygu-
lama (%45.1), yanlış emzirme pozisyonuna 
ilişkin; bilgi eksikliği kaynaklı ise emzirme 
eğitimi (%54.), ağrı kaynaklı ise ağrıyı gi-
dermeye yönelik (masaj, gevşeme teknikleri, 
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hayal kurdurma vb.) uygulamalar (%32.9), 
prematür bebeğe ilişkin; emzirme eğitimi 
(%100), anne psikolojisine bağlı emzirmek 
istememeye ilişkin;  duygusal olarak destek 
olma (%58.8), annenin yakınlarını sosyal 
destek için teşvik etme (%85.3) ve uzmana 
yönlendirme (%32.4), anne ağrısına bağlı 
emzirmek istememeye ilişkin; nonfarmako-
lojik (dikkati başka yöne çekme, gevşeme 
vb.) yöntemlerle ağrıyı giderme (%23.6), 
lüzum halinde uygulanması istem/order edi-
len farmakolojik yöntemlerle ağrıyı giderme 

(%72.5), süt sağılmasının bilinmemesine 
ilişkin; Süt sağmaya ilişkin eğitim (%100), 
süt saklama koşullarının bilinmemesi iliş-
kin;   Süt saklama koşullarına ilişkin eğitim 
(%100), emzirmeye yönelik kalıplaşmış dü-
şüncelerle karşılaşmaya (emzirme mitleri) 
ilişkin; emzirme eğitimini bilimsel verilerle 
destekleme (%30.0), annenin staj hocasından 
bilgi almasını sağlama (%45.0) ve annenin 
kendisine bakım veren ebeden bilgi almasını 
sağlama (%25.0) uygulamalarını yaptıkları 
saptanmıştır (Tablo 2). 
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Tablo 2. Öğrencilerin Emzirme Sorunlarına Yönelik Çözüm Uygulamaları

Emzirme sorunlarına yönelik çözüm uygulamaları N (%)

Meme başı içe çöküklüğüne ilişkin (n=51)* 
   Masaj uygulama
   Enjektör ucunun kesilerek meme ucuna negatif basınç uygulama

11 (21.6)
23 (45.1)

Yanlış emzirme pozisyonuna ilişkin (n=82)* 
  Bilgi eksikliğine bağlı yanlış emzirme pozisyonuna ilişkin olarak emzirme eğitimi
  Ağrı kaynaklı yanlış emzirme pozisyonuna ilişkin olarak ağrıyı giderme uygulamaları

45 (54.9)
27 (32.9)

Prematür bebeğe ilişkin (n=25)
   Genel emzirme eğitimi 25 (100)

Anne psikolojisine bağlı emzirmek istememeye ilişkin (n=34)* 
   Duygusal olarak destek olma
   Annenin yakınlarını sosyal destek için teşvik etme 
   Uzmana yönlendirme

20 (58.8)
29 (85.3)
11 (32.4)

Anne ağrısına bağlı emzirmek istememeye ilişkin (n=51)*
   Nonfarmakolojik yöntemlerle ağrıyı giderme
   Farmakolojik yöntemlerle ağrıyı giderme 

12 (23.6)
37 (72.5)

Süt sağılmasının bilinmemesine ilişkin (n=25)
   Süt sağmaya ilişkin eğitim 25 (100)

Süt saklama koşullarının bilinmemesi ilişkin (n=56)
   Süt saklama koşullarına ilişkin eğitim 56 (100.0)

Emzirmeye yönelik kalıplaşmış düşüncelerle (emzirme mitleri) karşılaşmaya ilişkin (n=20)* 
   Emzirme eğitimini bilimsel verilerle destekleme
   Annenin staj hocasından bilgi almasını sağlama
   Annenin kendisine bakım veren ebeden bilgi almasını sağlama

6 (30.0)
9 (45.0)
5 (25.0)

* Katılımcılar birden fazla cevap vermişlerdir. 

Öğrencilerin Problem Çözme Envanteri 
Puan Ortalamaları

Araştırmaya katılan öğrencilerin Prob-
lem Çözme Envanteri Puan Ortalamaları 
123.44±13.85 (min:71, max:143) olarak sap-
tanmıştır.  

Öğrencilerin Sınıflara Göre Problem Çöz-
me Envanteri Puan Ortalamaları

Öğrencilerin sınıflara göre problem çözme 
envanteri puan ortalamaları arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır 
(p˃0.05) (Tablo 3).
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Tablo 3. Öğrencilerin Sınıflara Göre Problem Çözme Envanteri Puan Ortalamalarının 
Karşılaştırılması 

Sınıf N PÇE Puan ortalaması
Ort ± SS

Min-Max t p

3. Sınıf 56 122.96±11.62 71-143 0.251 0.843

4. Sınıf 60 123.91±16.07 73-134

TARTIŞMA

Ebelik öğrencilerinin klinik uygulamalarda 
karşılaştıkları emzirme sorunları, çözüm uy-
gulamaları ve problem çözme becerilerini be-
lirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada; gö-
rülme sıklığı sırasına göre öğrencilerin karşı-
laştıkları emzirme sorunları, yanlış emzirme 
pozisyonu, süt saklama koşullarının bilinme-
mesi, meme başı içe çöküklüğü, anne ağrısına 
ilişkin emzirmek istememe, anne psikolojisi-
ne ilişkin emzirmek istememe, prematür be-
beğe ilişkin emme zorluğu, süt sağılmasının 
bilinmemesi, emzirmeye yönelik kalıplaşmış 
düşüncelerle karşılaşmadır.

TNSA (2008) verilerine göre Türkiye’de 
emzirme oranının ve süresinin arttığı belir-
tilmektedir. Ancak sonuçlar hala istendik 
düzeyde değildir Dünyada ve Ülkemizde ço-
ğunlukla ilk altı ay emzirmenin yanı sıra ek 
gıda verilmektedir. Bu durum bebek sağlığını 
olumsuz olarak etkileyebilecek bir sorundur 
(Gözükara, 2014: 291). 

Literatürde doğum sonu erken dönemde em-
zirmeye yönelik yaşanan memeyle ilgili so-
runlar büyük meme, meme dolgunluğu ve 
engorjman, içe dönük ya da düz meme başı, 
meme başında ağrı ve meme başı çatlağı 
olarak yer almaktadır (Akkuzu, 2016:475-
490, Balkaya, 2002:44-47, Bilgin ve Potur, 
2010:81-85, Güneri, 2015: 482-490). Bu so-
nuç öğrencilerin sadece karşılaştığı meme so-
rununu belirttiği ve meme sorunlarının hepsi-
ni tanılamada güçlük yaşadıklarını, bir kısmı-
nı tanılayabildiklerini göstermektedir. Ayrıca 
öğrencilerin en sık karşılaştıkları emzirme so-
rununu yanlış emzirme pozisyonu olarak be-
lirtmiş olmaları, gebeler doğum öncesi bakım 
(DÖB) ve danışmanlık almış olsalar bile ye-
terli olmayacağı, doğum sonrası da eğitimin 
devam etmesi gerektiğini düşündürmektedir. 
Diğer taraftan öğrenciler prematüriteye bağlı 
emme zorluğuna ilişkin sorunu doğru tespit 
etmiş olup çözüm olarak da emzirme eğitimi 
verdiklerini belirtmişlerdir. Ancak verdik-
leri emzirme eğitimi prematür bebeğe özel 
olmayıp, genel emzirme eğitimidir. Oysaki 
ebelerin bireyselleştirilmiş bakım ilkelerine 
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uygun bakım vermesi var olan sorunlarının 
daha doğru tanılanmasına ve çözüm bulması-
na olanak sağlamaktadır (Karayurt vd., 2018: 
164, Weldam et al., 2017: 86).

Gebelik ve doğum sürecine bağlı olarak ka-
dınlar bazı fiziksel, psikolojik ve sosyal de-
ğişimlere maruz kalmaktadır. Birçok anne 
bu değişimlere uyum sağlarken, bazılarında 
ise duygusal sorunlar ortaya çıkabilmektedir. 
Bu durum, emzirmeyi kesintiye uğratmakta, 
uygun müdahale yapılmazsa emzirme tama-
men sonlanabilmekte ve sonuç olarak bebe-
ğin iyi beslenememesine neden olmaktadır 
(Özkan vd., 2014:125). Son yıllarda yapılan 
çalışmalar annenin bebeğini emzirmesinde 
postpartum depresyon ve stres semptomları-
nın olumsuz etkisi olduğunu bildirmektedir 
(Britton, 2007:690, Dennis and McQueen, 
2007:591, Rondo and Souza, 2007:56-57). 
Yapılan çalışmalar depresyon tanısı almış 
kadınların daha kısa süre emzirdiklerini gös-
termektedir (Dunn et al., 2006:89, McLearn 
et al., 2006:281). Bu çalışmada öğrenciler 
psikolojik kökenli emzirmek istememe so-
rununu tespit etmiş olup olası çözüm öneri-
lerini de doğru olarak sunmuşlardır. Ancak 
sorunun nedenine yönelik irdeleme ve çözüm 
önerilerini bu doğrultuda belirleme kısmın-
da eksik kaldıkları gözlenmektedir (Dennis 
and Mc Queen, 2007:591, Rondo and Souza, 
2007:56,57, McLearn et al., 2006:281). Ben-
zer şekilde öğrencilerin karşılaştıkları anne-

nin ağrısına bağlı emzirmek istememe (Kara-
bulutlu, 2014:43, Ertem ve Sevil, 2005:118), 
süt sağılmasının ve saklanmasının bilinme-
mesi gibi sorunlara yönelik uygun çözüm 
uygulamalarını belirledikleri gözlenmektedir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin emzirmeye 
yönelik kalıplaşmış düşüncelerle (emzirme 
mitleri) karşılaşma durumunda; daha yüksek 
oranda annenin staj hocasından bilgi almasını 
sağlama yolunu seçiyor olmaları, kendilerini 
klinik uygulamada yeterli görmediklerini ve 
öz-etkililik ve yeterlilik anlamında desteklen-
mesi gerektiğini düşündürmektedir.

Öğrencilerin emzirme sorunlarına yönelik; 
meme başı içe çöküklüğünde; masaj uygu-
lama, enjektör ucu kesilerek meme ucuna 
negatif basınç uygulama, yanlış emzirme po-
zisyonunda; emzirme eğitimi, ağrıyı giderme 
uygulamaları, anne psikolojisine bağlı emzir-
mek istememe durumunda; duygusal açıdan 
destek olma, yakınlarını sosyal destek için 
teşvik etme, uzmana yönlendirme, süt sağ-
masının bilinmemesinde ise; eğitim uygula-
malarıyla sorunları çözmeleri aldıkları teorik 
eğitimi klinikte literatürle (Akkuzu, 2016: 
475,490, Balkaya, 2002: 42,47, Bilgin ve 
Potur, 2010: 81,85, Güneri, 2015: 482,490) 
uyumlu bir şekilde sergilediklerini göster-
mektedir. 

 Problem çözme envanterinden alınacak min-
max puanlar göz önüne alındığında (min:32, 
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max:192) araştırmaya katılan öğrencilerin 
problem çözme becerilerinin iyi düzeyde ol-
duğu görülmektedir. Yapılan çalışmalarda 1, 
2, 3 ve 4. sınıflar arasında problem çözme 
becerileri arasında anlamlı fark saptanırken 
(Durmaz vd., 2007:66, Şen vd., 2014:97), bu 
çalışmada 3. ve 4. sınıflar arasında anlamlı 
fark saptanmamış olması öğrencilerin 3. sı-
nıfa kadar bu beceriyi geliştirdiklerini düşün-
dürmektedir. 

Sağlık ekibi içerisinde ebenin bakım verme, 
eğitim gibi birçok görevi bulunmaktadır ve 
bu işlevlerinin çoğunu bir arada yapmaktadır 
(Gözükara, 2014:291). Ebelik öğrencilerinin 
etkili gözlem yapabilmesi bununla birlikte 
emzirme sorunlarını tanımlayabilmesi bu so-
runlara yönelik vereceği bakımı bütüncül ola-
rak planlayabilmesini etkilemekte ve bakım 
verme işlevini tam ve doğru bir şekilde yerine 
getirmesini sağlamaktadır.

Araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmak-
tadır. Veriler öğrencilerin öz bildirimlerine 
dayalı olarak toplanmıştır ve öğrencilerin 
belirttikleri veriler ile sınırlıdır. Ayrıca araş-
tırma olasılıksız örnekleme yöntemi ile yapıl-
mıştır ve elde edilen sonuçlar bu araştırmanın 
örneklemini temsil etmektedir.  

SONUÇ 

Çalışmada görülme sıklığı sırasına göre öğ-
rencilerin karşılaştıkları emzirme sorunları, 

yanlış emzirme pozisyonu, süt saklama ko-
şullarının bilinmemesi, meme başı içe çökük-
lüğü, anne ağrısına ilişkin emzirmek isteme-
me, anne psikolojisine ilişkin emzirmek iste-
meme, prematür bebeğe ilişkin emme zorlu-
ğu, süt sağılmasının bilinmemesi, emzirmeye 
yönelik kalıplaşmış düşüncelerle (emzirme 
mitleri) karşılaşma sorunları ile karşılaştıkla-
rı sonuçları açığa çıkarılmıştır. Ayrıca öğren-
cilerin büyük bir çoğunluğunun karşılaştıkla-
rı emzirme sorunlarına yönelik, uygun çözüm 
uygulamalarını bildikleri görülmüştür. Bu so-
nuçlara dayalı olarak; 

•	 Öğrencilerin en sık karşılaştıkları, yanlış 
emzirme pozisyonuna bağlı, etkin em-
zirememe için; doğum öncesi bakımın 
artırılması ve doğum öncesi bakımdan 
faydalanılabilmesi için gebelik sırasında 
eğitime önem verilmesi, sağlık personel-
lerinin bu konuda daha duyarlı olmaları 
önerilmektedir. 

•	 Öğrencilerin meme sorunlarından sadece 
meme başının içe çökük olması sorunuy-
la karşılaştıklarını belirtmiş olmalarına 
yönelik olarak; öğrencilerin klinikte ebe-
lik sürecini daha etkin olarak kullanma-
larının sağlanması önerilmektedir. Bunun 
için her dönem Ebelik Süreci seçmeli 
ders olarak açılmalı ve o dönemde yer 
alan temel derslere yönelik olarak ders 
içerikleri oluşturulmalıdır.  
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•	  Ebelik öğrencilerine “bireyselleştirilmiş 
bakım ve önemi” konusunda daha çok 
farkındalık kazandırılmalı ve bunun için 
müfredatta bu konuda bir seçmeli ders 
yer almalıdır.  

•	 DÖB hizmetleri arasına muhakkak do-
ğum sonu ruhsal durum, gerekli olduğu 
hallerde kullanılmak üzere süt sağılması, 
saklanması ve emzirme mitlerine yönelik 
eğitim programları eklenmelidir. 

•	 Doğum sonu erken dönemde karşılaşılan 
emzirme sorunları ve çözüm uygulama-
larına yönelik farklı örneklem gruplarıyla 
yapılmış çalışmalar yapılmalıdır.  
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Since mankind’s existence, breastfeeding has been almost the oldest and most 
important behavior in infant feeding (Öztürk ve Demir, 2001: 58-61). Breast-feeding; (2010: 
189, Cangör ve Şahin, 2014: 19), it has a very important place in basic health services because 
it has a positive effect on healthy growth, development and maternal health of newborn as well 
as an emotional and social interaction within mother- one hundred). Turkey Demographic and 
Health Survey (DHS) 2013 based on the results after the birth of newborns in our country where 
50% of breastfeeding with the first hour, it is stated that this rate dropped to 10% in 4-5 month 
old baby. Breastfeeding in the first hour after birth is more common among children born with 
the help of the hospital or health personnel (TDHS, 2013). The protection, encouragement and 
support of breastfeeding, which  regarded as a human right, is duty of the family, community 
and health team, and the first consultants in this process have important duties to midwives and 
nurses (Gözükara 2014: 290). A joint statement by WHO and UNICEF on “Protecting, Enco-
uraging and Supporting Breastfeeding” mandates that mothers be provided with appropriate 
information to support breastfeeding in maternal and child health services (UNICEF 2002). The 
International Confederation of midwives has touched on the necessity of supporting mothers 
in breastfeeding and has argued that it is also necessary to take responsibility for them (Duran, 
2008: 17). Midwifery carries out the mothers’ effects on breastfeeding practices by providing 
them with the information and support they need. Studies show that even though breastfeeding 
rates are high in the early postpartum period, difficulties in baby’s nipple sense terminate early 
breastfeeding of mothers for reasons such as wounds on nipples and engorgement (Gözükara, 
2014: 290). Midwifery should  aware  on the problems that may affect breastfeeding process 
and should inform the mother during pregnancy and postpartum period, find solutions to the 
problems that occur, encourage early breastfeeding in the postpartum period and encourage 
the mother to breastfeed. Breastfeeding problems should encourage the mother to continue 
breastfeeding (Duran, 2008: 19). Problem solving skills are a skill that can be improved, and 
education can be gained and improved. For this reason, it is recommended that  trainees follow 
special training strategies that develop problem-solving skills and follow their results (Karadağ 
et al., 2018: 1-3). It is essential that midwifery students, one of your future health professionals, 
be competent to cope with daily life stresses and clinical problems, because it directly affects 
the quality of healthcare. Because problems with high problem-solving abilities can cope with 
negative emotions and thoughts, produce healthy solutions and increase the quality of health 
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care provided (Şen et al., 2014: 95). Midwifery needs to have a knowledge base on breastfee-
ding to be able to fulfill the responsibilities expected from them and to have the ability to solve 
the problems they face in practice. It is important to evaluate the training programs that will 
provide training for those with these characteristics and the fact that students are faced with the 
issues of breastfeeding problems and the ability to solve problems Aim: The aim of this study 
was to examine the problems of breastfeeding problems, solution applications and problem sol-
ving skills of midwifery students. Method: The research population consisted of 116 students 
who were in the midwifery department of the 2014-2015 academic year and 133 students of the 
fourth grade and the sample was in the classroom during the class hours in which the data were 
collected. The data were collected by the “Questionnaire Form for Determining Breastfeeding 
Problems and Solutions in Clinical Practices of Midwifery Students” and the Problem Solving 
Inventory (PÇE) developed by Heppner and Peterson (1982). When inventory is assessed, lo-
wer the score, higher the problem-solving skill, and the higher the score, the weaker the prob-
lem-solving skills. Results: 40.5% of the students were 22 years old and 62.9% wanted this 
division. In the clinical practice of the students; (44.3%), breastfeeding position (70.7%), dif-
ficulty in sucking on prematurity (21.6%), unwillingness to breastfeed for mother psychology 
(29.3%), unwillingness to breastfeed (21.6%) in cases where the milk was unavailable (incuba-
tor etc.), the storage conditions for storing the cigarettes in the case of smoking were not known 
(48.3%), and encountered stereotyped breastfeeding myths and breastfeeding myths (17.2%). 
It was determined that students related to these problems had most breastfeeding training. The 
scores of students were found to be 123.44 ± 13.85 (71-143). There was no statistically signi-
ficant difference between students’ average scores of problem solving inventory according to 
classes (p˃0.05). According to order of incidence of breastfeeding problems, incorrect breastfe-
eding position, lack of breastfeeding, nipple suckling, not wanting to breastfeed about maternal 
psychology, lack of breastfeeding about maternal psychology, difficulty in absorbing premature 
babies, lack of milking, stereotypes of breastfeeding (breastfeeding myths). In addition, it was 
seen that most of the students knew appropriate solutions for breastfeeding problems. For these 
results; It is recommended to increase the awareness of the students about the individualized 
care and importance of increasing the prenatal care services, ensuring more effective use of the 
midwifery care process by the students.



105105

HEMŞİRELERİN MEDYA KULLANIM DURUMLARININ 
BELİRLENMESİ (1)

DETERMINATION OF NURSES’ USE OF MEDIA 

Ayten YILMAZ YAVUZ1, Sümeyye BAKIR2, İsa ÇELİK3

1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Yüksekokul, Hemşirelik Bölümü, Rize / Türkiye
2 Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, İzmir / Türkiye

3 Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, 
 İzmir / Türkiye

ORCID ID: 0000-0002-5861-42541, 0000-0003-3141-90422, 0000-0003-3381-22863

Öz: Amaç: Gelişen ve değişen teknoloji ile birlikte bireyler arasındaki 
iletişim teknik araçlarla yürütülmeye başlandı. Hemşirelerin nitelikli 
bir sağlık hizmeti sunabilmesinde görsel ve işitsel medyayı takip etme-
si gerekmektedir. Bu çalışma hemşirelerin medya kullanım durumları-
nın belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel 
olarak yapılan çalışma, 15 Temmuz- 15 Ekim 2015 tarihleri arasında 
Rize ilindeki bir Devlet Hastanesinde görev yapan ve çalışmaya ka-
tılmayı kabul eden 100 hemşire ile yürütülmüştür. Veriler anket formu 
kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Veriler SPSS 
18.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiş ve verilerin değerlendi-
rilmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Araştırma öncesinde 
kurumdan yazılı izin ve araştırmaya katılan hemşirelerden sözel onam 
alınmıştır. Bulgular: Araştırmadaki hemşirelerin yaş ortalamasının 
28.05±6.83 olduğu ve %52’sinin cerrahi kliniklerde çalıştığı, hemşire-
ler tarafından sosyal medyanın %97.0 oranında kullanıldığı ve bunun 
%81.0`inin haber ve bilgi edinme amaçlı olduğu; iki saat ve üzerinde 
TV/bilgisayar izleme süresinin %61.0 olduğu ve bunun %47.0`sinin 
eğitim, eğlence ve haber amaçlı olduğu belirtildi. Sosyal medya ağ-
larının mesleğe yönelik kullanımının %40.0 olduğu ve bu kullanımın 
hemşirelik bakımına yönelik yenilikleri araştırmak, mesleki hak ve 
sorumluluklardan haberdar olmak ve bilgi edinmek amaçlı olduğu 
saptandı. Hemşirelerin %55’i TV/bilgisayar kullanımından sonra ken-
dilerini mutlu hissettiklerini belirtti. Sonuç: Hemşirelerin medyayı 
mesleğe yönelik kullanımdan daha çok güncel bilgilere ulaşılabilmek 
ve eğlence amaçlı kullandıkları saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Medya, Sağlık

Abstract: Aim: Along with developing and changing technology, in-
terpersonal communication is increasingly conducted by technical me-
ans, and in order to provide health services of high quality, nurses must 
keep up with the visual and auditory media. This study was conducted 
with the aim of determining the level of media use by nurses. Method: 
This descriptive study was conducted with the population of 100 nurses 
who were actively working at a government hospital in Rize province, 
Turkey, between 15 July and 15 October 2015, and who agreed to take 
part in the study. A data questionnaire was completed by face-to-face 
interview. Data analysis was performed using the SPSS 18.0 statistics 
package, and descriptive statistics were used in data evaluation. Before 
the research was conducted, written permission was obtained from the 
institution, and oral approval was given by the nurses participating in 
the study. Results: The mean age of the nurses participating in the study 
was 28.05±6.83 years, and 52% of them were found to be working in 
the surgical clinics. It was found that 61.0% of the time spent watching 
TV or on a computer was for two hours or more, 47.0% of time spent 
with a TV or computer was for education, entertainment and news; 
social media was used in a proportion of 97.0%, and 81.0% of use was 
in order to obtain news and information. It was found that 40.0% of the 
use of social media networks was for professional purposes, to research 
new developments in nursing care in the units where they worked, and 
to keep up to date and obtain new knowledge on professional rights 
and responsibilities. When the emotions felt by nurses after using the 
TV or computer were investigated, it was found that 55% experienced 
feelings of happiness. Conclusion: It may be thought that important 
contributions may be made because nurses’ media use is for the purpo-
se of accessing current information and for entertainment, they choose 
it to relax after their intense and difficult work because they feel happy 
after using it, and in particular because of the developments in the use 
of social media networks.

Key Words: Nurse, Media, Health
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GİRİŞ

Türk Dil Kurumu tarafından iletişim ortamı 
ve araçları olarak tanımlanan medya kavramı, 
daha çok yazılı ve görsel yayın araçları için 
kullanılmaktadır1.

Günümüzde bilim, iletişim ve teknoloji ala-
nındaki gelişmeler sonucunda daha fazla ki-
şiye kısa sürede ulaşabilen ve etkileyebilen 
medya; düşüncelerin, davranışların, değer 
yargılarının oluşmasında, toplumun kültürel 
ve sosyal yapısının belirlemesinde en güçlü 
araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır2. Gele-
neksel medya içerisinde gazete, dergi yayın-
cılığı, radyo ve televizyon gibi araçları barın-
dırırken; yeni medya ise bilgisayar, bilgisayar 
ağları, bilgisayar dolanımlı iletişim, internet, 
web 2.0 gibi birçok araçtan oluşmaktadır 
(Binark ve Löker, 2011:9). Dijital pazarlama 
ajansı We Are Social tarafından yayınlanan 
raporda Türkiye’de kullanıcıların gün içeri-
sinde ortalama yedi saatini bilgisayar karşı-
sında, üç saatini telefon üzerinden internete 
bağlanarak veya sosyal medya platformların-
da geçirdiği, TV karşısında geçirilen vaktin 

1  TÜRK DİL KURUMU (TDK)., (2017) 
Medya nedir?  http://www.tdk.gov.tr/index.
php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GT
S.5962995e79f6a6.98456357                                                                                                                     

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKAN-
LIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜR-
LÜĞÜ., (2008) Kadın ve medya politika dokü-
manı s. 5-29. https://kadininstatusu.aile.gov.tr/
data/542a8e0b369dc31550b3ac30/media.pdf 

ise ortalama iki saat olduğu belirtilmektedir3. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK 2016) ve-
rilerine göre Türkiye’de yaklaşık on hanenin 
sekizinin internet erişimi olduğu, internet 
kullanım amaçlarının sosyal medya, online 
haber, gazete ya da dergi okumak, sağlıkla 
ilgili bilgi aramak gibi nedenlerle kullanıl-
dığı belirtilmektedir4. Türkiye’de yapılan bir 
çalışmada bireylerin ayda ortalama 32 saati-
ni internette geçirdiği belirtilmektedir (Kaya 
vd., 2015:17).  Her kültürden ve her kesimden 
geniş kitlelerin kullandığı sosyal medya, sü-
rekli güncel olması, birden fazla kişinin aynı 
anda kullanımına açık olması, sanal payla-
şım olanağı gibi özellikleri nedeniyle en uy-
gun araçlardan biri olarak göze çarpmaktadır 
(Vural ve Bat, 2010:3349). İnternet üzerinden 
bir topluluk oluşumunu işaret eden sosyal ağ 
kavramı; ortak bir amaç dahilinde insanların 
düşüncelerini paylaşmalarını ve etkileşim 
içinde olmalarını kolaylaştırmaktadır (Maha-
jan, 2009:130). En popüler paylaşım ortam-
lardan biri kabul edilen sosyal ağ siteleri ise 
(Facebook, Twitter, MySpace gibi…) kulla-
nıcılarına birçok farklı olanak sunmaktadır 
(Karal ve Kokoç, 2010: 2). 2017 yılında dün-

3 İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANICI 
İSTATİSTİKLERİ., (2017). http://www.dijitala-
janslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-
istatistikleri-2017/

4 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK)., 
(2016) TUİK 2016 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri 
Kullanım Araştırması. http://www.tuik.gov.tr/Pre-
HaberBultenleri.do?id=21779
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ya genelinde aylık 2.01 milyardan fazla aktif 
Facebook kullanıcısı olduğu belirtilmektedir 
(Vural ve Bat, 2010:3351).  Türkiye’de ise en 
çok kullanılan sosyal medya kanalı Youtube 
olarak belirlenmiştir5. Kişiler birçok açıdan 
bu ağları kullanmakta ve birçok motivasyon 
tarafından bu araçlar harekete geçirilebil-
mektedirler (Biçer, 2014:60). Türkiye’de en 
yaygın şekilde arkadaşlık ve çevre edinmek 
gibi nedenlerle sosyal ağların kullanıldığı gö-
rülmektedir (Büyükşener, 2009:21). Sosyal 
medya, sağlık profesyonelleri de dahil bir-
çok topluluk için teknolojiye katılımın ortak 
bir özelliği haline gelmiştir (Candace et al., 
2016:188). Son yıllarda medya sağlıkla ilgili 
enformasyonunun geniş kitlelere ulaşmasın-
da temel bilgi kaynağı olarak kullanılmakta-
dır (Çobaner ve Köksoy, 2014:899). Öte yan-
dan sosyal medya platformları sağlık sektörü 
temsilcilerinin; tutundurma, itibar yönetimi 
ve hasta ilişkileri yönetimi faaliyetleri için de 
yeni fırsatlar yaratmaktadır (Tosyalı ve Sütçü, 
2016:5). Yapılan çalışmalarda sağlığın geliş-
tirilmesinde medyanın etkili olduğu, sosyal 
medyanın sağlık hizmeti satın alma davra-
nışlarında etkili bir kanal olarak görüldüğünü 
belirtmektedir (Özbaş ve Özkan, 2010:541; 
Tengilimoğlu vd., 2015:76). Sosyal medya 
kullanıcılarının %75.6’sı hastane tercihi ya-

5  İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANICI 
İSTATİSTİKLERİ., (2017). http://www.dijitala-
janslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-
istatistikleri-2017/

parken sosyal medya platformlarından yarar-
landığını belirtmektedir (Tengilimoğlu vd., 
2015:76). Türkiye’de çalışanların önemli bir 
bölümü mesai saatleri içinde ortalama bir sa-
atini sosyal ağlarda geçirmektedir (Kayabalı, 
2011:17). Yapılan bir çalışmada, hekimlerin 
sağlık amaçlı internet kullanımlarının yük-
sek olduğu ve interneti bilgi güncellemek ve 
meslektaşlarıyla iletişim kurmak için kul-
landığı belirtilmiştir. ABD’de doktorların 
%39’unun hastalarıyla yüz yüze ve muayene 
gerektirmeyen konularda iletişimi internet 
üzerinden yürüttüğü belirtilmiştir (Görkem-
li, 2017:126). Hemşireler de sosyal medyayı 
hastalarla, meslektaşlarıyla, politika üretici-
leri de dahil olmak üzere birçok kişi ile doğ-
rudan etkileşime girebilmek amacıyla kulla-
nabilmektedirler (Candace et al., 2016:188). 
Yapılan çalışmalarda; hemşirelerin sosyal 
medyayı ve interneti profesyonel gelişimleri 
için kullandığı, yaklaşık %69’unun hemşire-
lik bakımları için bilgisayardan yararlandık-
ları, internet kullananların da %70 oranında 
mesleki konuları araştırmak amacıyla kullan-
dığı belirtilmektedir (Kaya vd., 2008:83; Erer 
ve Çobaner, 2016:1085). Çalışma süreçleri 
boyunca hemşirelerin Facebook, Twitter gibi 
sosyal ağları çoğunlukla araştırma yapmak, 
destek almak, kişisel gelişimleri ve düşündü-
rücü konularda tartışabilmek için yönlendiri-
ci bir araç olarak kullandığı ve hemşirelerin 
sosyal ağları mesleki bilgi ve deneyimlerini 
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geliştirmeleri amacıyla kullanmasının destek-
lenmesi gerektiği vurgulanmıştır (Mesquita et 
al., 2017:51; Moorley and Chinn, 2016:515; 
Richardson et al., 2016:1090). Hemşirelik 
öğrencileri ile ilgili yapılan bir çalışmada, 
öğrencilerin sosyal ağ sitelerini iletişim, ken-
dini tanıtma ve eğitim amacıyla kullandığını 
(Kaya vd., 2015:20), öğrencilerle yapılan bir 
diğer çalışmada ise öğrencilerin sosyal bir ağ 
olan Whatsapp programından teorik ve klinik 
becerilerini arttırmak için yararlanabildikleri 
belirtilmiştir (Willemse, 2015;1512). Yapılan 
çalışmalar, sağlık çalışanları tarafından sos-
yal medya araçlarının büyük çoğunlukla ile-
tişim kurmak amacıyla kullanıldığı, (Hamm 
et al., 2013:1376; Görkemli, 2017:126; Mes-
quita et al., 2017:51) gazete ve dergi gibi 
basılı medya araçları yerine akıllı telefon ve 
internet kullanımının ön planda ve bu araç-
ları kullanım süresinin iki saat ve üzerinde 
olduğu,   sosyal ağ sitelerinin iletişim ve eği-
tim amacıyla kullanıldığı ve bu kullanımın iş 
verimliliği ve performansını artırıcı etkisi ol-
duğu, medya kullanımının mesleki imaj için 
de etkili olabileceğini göstermektedir (Kaya 
vd., 2015:17; Büyükşener, 2009:21; Canda-
ce et al., 2016:188). Hemşireler, toplumla iç 
içe çalışan ve hem sağlıklı hem de hasta bi-
reylere hizmet sunan profesyonel bir gruptur.  
Hizmet ettiği grubun farklı kültürel yapılar ve 
gereksinimlere sahip olduğu düşünüldüğün-
de; hemşirelerin kendilerini geliştirebilmesi 

için görsel ve işitsel medyayı takip etmesi ge-
rekmektedir. Bu çalışma hemşirelerin medya 
kullanım durumlarının belirlenmesi amacıyla 
yapılmıştır.

KAPSAM

Çalışma evrenini, Rize ilindeki bir Devlet 
Hastanesinde aktif çalışmakta olan 170 hem-
şire oluşturmuştur. Çalışmada örneklem seçi-
mine gidilmemiş; yıllık izinli ve raporlu olan 
hemşireler dışında çalışmaya katılmayı kabul 
eden 125 hemşire ile çalışma gerçekleştiril-
miştir. Hemşireler tarafından eksik olarak 
doldurulmuş 25 anket çalışma dışı bırakıldı-
ğından çalışma 100 hemşire ile yürütülmüş-
tür (Evrenin %75). 

GEREÇ ve YÖNTEM

Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan ça-
lışma 15 Temmuz- 15 Ekim 2015 tarihleri 
arasında yapılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Veriler araştırmacılar tarafından literatür ışı-
ğında hazırlanan 23 sorudan oluşan anket 
formu ile yüz yüze görüşme yöntemi ile top-
lanmıştır. Anket formu yaş, cinsiyet, memle-
ket, çalışılan birim, aylık gelir durumu, me-
deni durum, eş çalışma durumu, aile tipi ve 
çocuk sayısını sorgulayan sosyo-demografik 
soruları ve medya kullanımı, medya çeşitleri 
ile ilgili bilgi, tutum ve kullanma nedenlerini, 



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Dönemi Sayı: 15 Yıl: 2019

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Semester Issue: 15 Year: 2019

ID:414 K:906
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)

109

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

kullanılan iletişim araçları, geçirilen zaman 
ve zaman geçirme sonucu yaşanan duygu-
ları sorgulayan medya kullanım durumları 
sorularından oluşmaktadır. Hazırlanan anket 
formunun anlaşılabilirliğinin test etmek ama-
cıyla pilot uygulama olarak beş hemşireye 
uygulanmıştır ve bu anketler değerlendirme-
ye katılmamıştır. 

Araştırmanın Etik Yönü

Araştırma öncesinde Rize Kamu Hastaneleri 
Birliği Genel Sekreterliği’nden gerekli res-
mi izin alınmıştır. Ayrıca araştırmaya katılan 
hemşirelerden sözel onam alınmıştır.

İstatistiksel Analiz

Veriler SPSS 18.0 istatistik paket programı 
ile analiz edilmiş ve verilerin değerlendiril-
mesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmış-
tır.

Araştırmanın Kısıtları

Araştırma, hemşirelerin medya kullanım du-
rumlarını belirlemek üzere Rize ilindeki bir 
Devlet Hastanesinde çalışan hemşirelerle 
sınırlandırılmıştır. Özel kurum hastanelerin-
de çalışan hemşireler çalışmanın kapsamına 
alınmamıştır.

BULGULAR

Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş orta-
lamasının 28.05±6.83 (Min: 17, Max: 45), 
%89.0’ının kadın, %33.0’ının memleketinin 
Rize, %52.0’ının çalıştığı birimin cerrahi 
klinik, %57.0’ının gelir durumunun giderine 
eşit, %50.0’ının bekar, %89.0’ının çekirdek 
aile yapısında ve ortalama çocuk sayısının 
0.62±0.97 (Min: 0, Max:3) olduğu bulun-
muştur (Tablo 1). 

Tablo 1. Hemşirelerin Tanımlayıcı Özelliklerinin Dağılımı

Tanıtıcı özellikler                               n              X±SS                %         

Yaş 28.05±6.83 (min: 17, max: 45)

Cinsiyet 

Kadın                       89 89.0

Erkek 11 11.0

En Uzun Süre Yaşanılan Yer 

Rize  33 33.0

Trabzon 20 20.0

Samsun 6 6.0
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Kayseri 6 6.0

Ordu 5 5.0

Diğer iller 30 30.0

Çalışılan birim 

Dahili klinikler 37 37

Cerrahi klinikler 52 52

Diğer birimler 11 11

Aile gelir durumu

Geliri giderinden fazla 31 31.0

Geliri giderine eşit 57 57.0

Geliri giderinden az 12 12.0

Medeni durum

Bekar 50 50.0

Evli 50 50.0

Eş çalışma durumu*

Çalışıyor 43 86.0

Çalışmıyor 7 14.0

Aile tipi

Geniş aile 10 10.0

Çekirdek aile 89 89.0

Parçalanmış aile 1 1.0

Çocuk sayısı*                                                    0.62±0.97 (Min: 0, Max:3)

Çocuğu olmayan 67 67.0

1 çocuk sahibi olan  10 10.0

2 çocuk sahibi olan  17 17.0

3 çocuk sahibi olan 6 6.0

* Medeni durumu: evli olan n:50 kişi üzerin-
den değerlendirildi.
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Hemşirelerin medya kullanım durumu ve 
kullanılan medya çeşitlerine yönelik dağılım-
ları incelendiğinde; hemşirelerin %66.0`nın 
çeşitli iletişim araçlarını (televizyon/ radyo, 
bilgisayar/ tablet/ telefon/ internet/ gazete/ 
dergi) aynı anda kullandığı, %61.0’ının TV/
bilgisayar izleme süresi 2 saat ve üzerinde ol-
duğu ve tercih edilen izleme aralığının %71.0 
oranında 18:00-24:00 saatleri arası olduğu 
belirlendi. Hemşirelerin TV/bilgisayar kar-
şısında zaman geçirme nedeni %47.0 ora-
nında eğitim, eğlence ve haber almak amaçlı 

ve en çok izlenen kanal sayısının 2.65±1.93 
(min: 0, max: 8) ortalama ile yerli kanallar 
olduğu bulundu. Ayrıca 0.78±1.03 (min: 0, 
max: 6) ortalama sayı ile film/dizi en çok iz-
lenen programlar arasındaydı. Hemşirelerin 
%52.0`si herhangi bir reklam konusu takip 
etmediğini, takip eden hemşireler arasında da 
en çok %30.0 sağlık sorumluluğu ve beslen-
me ile ilgili reklam konularının takip edildiği 
saptandı. Takip edilen yazılı medya sayısının 
1.37±1.28 (min: 0, max: 5) ortalama ile gaze-
te olduğu belirlendi (Tablo 2).

Tablo 2. Hemşirelerin Medya Kullanım Durumu ve Kullanılan Medya Çeşitlerine göre 
Dağılımı 

Tanıtıcı özellik        n        X ± SS       %

Kullanılan iletişim araçları

Televizyon- radyo 13 13.0

Bilgisayar- tablet- telefon/internet 21 21.0

Bütün iletişim araçlarını aynı anda kullananlar        66 66.0

TV/bilgisayar izleme süresi                                                         2.90±2.03 (Min:0, Max: 12)

Herhangi bir süre belirtmeyen  12 12.0

2 saatten az 27 27.0

2 saat ve üzeri 61 61.0

Tv/bilgisayar izleme aralıkları

Herhangi bir zaman aralığı belirtmeyenler 19 19.0

00:01-06:00 saatleri arası 6 6.0

06:01- 12:00 saatleri arası 3 3.0

12:010-18:00 saatleri arası 1 1.0

18:01-24:00 saatleri arası 71 71.0

TV/bilgisayar karşısında zaman geçirme
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Herhangi bir neden belirtmeyen 2 2.0

Yalnızlık/ Yapacak bir şey olmadığı için 14 14.0

Eğitici olduğu için 1 1.0

Eğlenmek için 15 15.0

Haber almak için 21 21.0

Eğitim, eğlence ve haber almak için 47 47.0

En çok izlediğiniz-izlenen programlar                                                                                  

Yerli kanal    2.65±1.93   (Min: 0, Max: 8)

Yabancı kanal    0.56±0.86   (Min:0, Max: 3)

En çok izlediğiniz programlar                                                                                  

Ekonomi 0.09±0.32 (Min: 0, Max: 2)

Spor 0.18±0.46 (Min: 0, Max: 2)

Magazin 0.14±0.35 (Min: 0, Max: 1)

Teknoloji 0.07±0.26 (Min: 0, Max: 1)

Kültür-sanat-yaşam 0.26±0.71 (Min: 0, Max: 6)

Sağlık 0.16±0.37 (Min: 0, Max: 1)

Film- dizi 0.78±1.03 (Min: 0, Max: 6)

Yarışma programı 0.46±0.61 (Min: 0, Max: 3)

Müzik 0.29±0.54 (Min: 0, Max: 3)

Haber 0.57±0.69 (Min: 0, Max: 3)

Reklam konusu

Herhangi bir reklam takip etmeyenler 52 52.0

Reklam konusu belirtenler 48 48.0

Reklam konusu türleri

Bireysel bakım ve hijyen                                      Evet    21     21.0

Hayır    79    79.0

Teknoloji ve ulaşım   Evet     20    20.0

Hayır     80    80.0

Sağlık sorumluluğu ve beslenme   Evet     30 30.0
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Hayır     70    70.0

Kültür   Evet     4 4.0

Hayır      96    96.0

Banka   Evet           8 8.0

Hayır      92   92.0

Takip edilen yazılı medya çeşitleri

Gazete 1.37±1.28 (min: 0, max: 5)

Dergi 0.93±1.23 (min: 0, max: 5)

Hemşirelerin sosyal medya ağlarını kullanım 
durumları ve nedenlerinin dağılımı incelendi-
ğinde; hemşirelerin %97.0`inin sosyal medya 
ağlarını takip ettiği ve %51.0`i sosyal medya 
takibini genellikle akıllı telefon, bilgisayar 
ve tabletin aynı anda kullanılması aracılığıy-
la gerçekleştirdiği bulunurken, %36.0`ının 
sosyal medya takibinde akıllı telefon, ve 
sosyal medya ağlarından birisini tercih ettiği 
bulunmuştur. Sosyal medya ağlarının kulla-
nım amaçları açısından değerlendirildiğinde 
%81.0 `inin haber ve bilgi edinmek amaçlı 
olduğu ve kullanılan ortalama medya sayısı-
nın 1.52±0.11 (Min:0, Max:5) olduğu belir-
lendi. Mesai saatleri içerisinde sosyal medya 
ağlarının kullanımının bir cezai yaptırımı 

olup olamayacağına yönelik düşünce sorgu-
landığında %66’sı herhangi bir cezai yaptırı-
mı olamayacağını düşünürken, %7’sinin her-
hangi bir görüş belirtmediği bulundu. Ayrıca 
hemşirelerin %92.0’ı sosyal medya ağlarının 
kullanımından ötürü cezai bir yaptırım veya 
ikaz almadığını belirtti.  Mesai içerisinde 
hemşirelerin %28.0`i sosyal medya ağlarının 
kullanım zamanını genellikle mola verdikle-
rinde tercih ettikleri bulundu. Sosyal medya 
ağlarının %40.0 mesleğe yönelik kullanımı-
nın çalışılan birimdeki hemşirelik bakımına 
yönelik yenilikleri araştırmak, mesleki hak 
ve sorumluluklardan haberdar olmak ve bilgi 
edinmek amaçlı olduğu bulundu (Tablo 3).
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Tablo 3. Hemşirelerin Sosyal Medya Ağlarını Kullanım Durumları ve Nedenlerine göre 
Dağılımı

Sosyal medya ağlarının kullanım durumu n %

Evet 97 97.0 

Hayır 3 3.0

Sosyal medya takibinde kullanılan materyal

Kullanmayanlar 3 3

Akıllı telefon 36 36

Bilgisayar/ Tablet 10 10

Akıllı telefon/ Bilgisayar/ Tablet 51 51

Kullanım amaçları

Alışveriş yapmak 0.47±0.07 (Min:0, Max:3)                                                                    Evet 63 63.0

Hayır 37 37.0

Anlık mesajlaşmak 0.61±0.08 (Min:0, Max:4) Evet 45 45.0

Hayır 55 55.0

Arkadaşlık ve çevre edinme 0.50±0.09 (Min:0, Max:5) Evet 34 34.0

Hayır 66 66.0

Ders çalışmak 0.26±0.05 (Min:0, Max:2) Evet 24 24.0

Hayır 76 76.0

Dil öğrenmek 0.18±0.06 (Min:0, Max:5) Evet 11 11.0

Hayır 89 89.0

Haber ve bilgi edinmek 1.52±0.11 (Min:0, Max:5) Evet 81 81.0

Hayır 19 19.0

Kariyer ve iş geliştirme 0.10±0.03 (Min:0, Max:2) Evet 1 1.0

Hayır 99 99.0

Marka takibi yapmak 0.31±0.08 (Min:0, Max:4) Evet 19 19.0

Hayır 81 81.0

Resim ve video paylaşmak 0.98±0.11 (Min:0, Max:6) Evet 57 57.0

Hayır 43 43.0
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Müzik ve eğlence 1.12±0.11 (Min:0, Max:5) Evet 68 68.0

Hayır 32 32.0

Tartışma ve müzik gruplarına katılmak 0.29±0.07 (Min:0, Max:5) Evet 20 20.0

Hayır 80 80.0

Oyun oynamak 0.38±0.07 (Min:0, Max:5) Evet 28 28.0

Hayır 72 72.0

Mesai saatleri içerisinde sosyal medya ağlarının kullanımının bir cezai yaptırımı olabileceğini düşünme 
durumu

Herhangi bir görüş belirtmeyen 7 7.0

Evet 27 27.0

Hayır 66 66.0

Sosyal medya ağlarının kullanımından ötürü cezai bir yaptırım veya ikaz uygulanma durumu

Herhangi bir görüş belirtmeyen 5 5.0

Evet 3 3.0

Hayır 92 92.0

Mesai içinde sosyal medya ağlarının kullanım zamanları 

Kullanmayanlar 1 1.0

Amirimle bir konuda anlaşamadığımda 3 3.0

Servisinde işlerim bittiğinde 22 22.0

Mola verdiğimde 28 28.0

Mesai bitiminde 21 21.0

Servisinde işlerim bittiğinde/ Mola verdiğimde/ Mesai bitiminde 25 25.0

Sosyal medya ağlarının mesleğe yönelik kullanım amacı

Kullanmayanlar 20 20.0

Çalışılan birimdeki hemşirelik bakımına yönelik yenilikleri araştırmak ve 
bilgi edinmek

22 22.0

Mesleki hak ve sorumluluklardan haberdar olmak ve bilgi edinmek için 18 18.0

Çalışılan birimdeki hemşirelik bakımına yönelik yenilikleri araştırmak, mes-
leki hak ve sorumluluklardan haberdar olmak ve bilgi edinmek için

40 40.0
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Hemşirelerin medya kullanımından sonra 
hissettikleri duyguların dağılımına bakıldı-
ğında; en fazla %55.0 oranında mutlu olma 

duygusunu ve en az %3.0 oranında cinsellik 
duygularını hissettikleri bulundu (Tablo 4).

Tablo 4. Hemşirelerin Medya Kullanımından Sonra Hissettikleri Duyguların Dağılımı

Duygu ve düşünceler n %

İçe kapanma- kaçış Var 45 45.0

Yok 55 55.0

Mutlu olma Var 55 55.0

Yok 45 45.0

Deneyimleme ve merak etme Var 37 37.0

Yok 63 63.0

Özgüven-kontrol-cesaret Var 37 37.0

Yok 63 63.0

Gerçekçilik Var 33 33.0

Yok 67 67.0

Hayal etmek- örnek alma Var 12 12.0

Yok 88 88.0

İyilik- koruma Var 30 30.0

Yok 70 70.0

İnanç Var 19 19.0

Yok 81 81.0

Şiddet eğilimi Var 6 6.0

Yok 94 94.0

Sevgi-saygı-dostluk Var 44 44.0

Yok 56 56.0

Korku Var 37 37.0

Yok 63 63.0

Cinsellik Var 2 3.0

Yok 98 98.0
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TARTIŞMA

Hemşireler medyayı hem kişisel hem de pro-
fesyonel ihtiyaçları için kullanmaktadırlar. 
Literatürde 18-35 yaş aralığındaki yetişkin-
leri kapsayan kuşak Y kuşağı olarak adlan-
dırılmakta olup bu yaş grubunun gazete ve 
dergi gibi basılı medya araçları yerine günlük 
olarak cep telefonu ve internet kullanımını 
tercih ettiği belirtilmektedir. Ayrıca bu kuşak-
taki erişkinlerin %90.0’ının her on dakikada 
bir akıllı telefonlarını kontrol ettiğine yönelik 
kullanım alışkanlıklarının olduğu belirtilmek-
tedir (Kuyucu, 2017:25). Bu çalışmaya katı-
lan hemşirelerin yaş ortalaması 28.05±6.83 
ile Y kuşağında olduğu saptanmıştır. Hemşi-
relerin kullandığı iletişim araçları içinde tele-
vizyon ve radyo %13.0 oranında yer alırken, 
bütün iletişim araçlarını (televizyon-radyo, 
bilgisayar-tablet-telefon-internet, gazete-
dergi) kullananların oranının %66.0 olarak 
belirlenmesi literatürle benzerlik göstermek-
tedir.  Günümüzde kullanılan geleneksel ve 
güncel medya araçları gazete, dergi yayıncılı-
ğı, radyo ve televizyon, bilgisayar, bilgisayar 
ağları, bilgisayar dolanımlı iletişim, internet, 
web 2.0 olarak sıralanabilir (Binark ve Löker, 
2011:9). Korkmaz ve ark. (2015:67) yaptı-
ğı çalışmada çalışmaya katılan hemşirelerin 
%40.0’ının günde iki saat sosyal medya kul-
landığını saptamıştır. Kung ve ark. (2014:66) 
yaptığı çalışmada ise hemşirelerin %50’sinin 
günde bir veya dört saatini internette geçir-

diğini belirtmiştir. Bu çalışmada hemşirelerin 
%61.0’ı medya araçlarını iki saat ve üzerin-
de kullanmaktadır. Çalışma sonuçlarına göre 
medya araçlarının kullanım süresi yapılan 
çalışmalarla benzerlik göstermekte olup se-
danter yaşama bağlı oluşabilecek sağlık 
problemleri açısından bir risk olarak kabul 
edilebilir. Sarı (2016:65) yaptığı çalışmada 
kadınların sağlıkla ilgili bilgi almak için te-
levizyonu tercih etme oranı erkeklerden daha 
yüksek olarak saptanmış ve çalışmaya katı-
lanların sağlıkla ilgili bilgi almak için medya-
yı kullanım oranı %93.6 olarak bulunmuştur. 
Bu çalışmada hemşirelerin %89.0’ının kadın 
ve %30.0’ının sağlık sorumluluğu ve beslen-
me, %21.0’ının ise bireysel bakım ve hijyen 
ile ilgili reklam türlerini takip ettiği bulundu. 
Bu çalışmada daha düşük oranların saptan-
ması ulaşılabilen kişi sayısına bağlı ve takip 
edilen reklam konusunun daha az olmasından 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Ayrıca 
takip edilen reklamlarda dahi sağlıkla ilgili 
olması sağlık konusunun bireysel tercihlerde 
her zaman öncelikli olduğunu göstermekte-
dir. Sosyal medya, kullanıcıların bilgi, kişi-
sel mesajlar ve diğer içerikler (videolar v.b) 
paylaşmak için çevrimiçi topluluklar oluş-
turduğu elektronik iletişim biçimleri olarak 
tanımlanmaktadır6. Twitter, Facebook, Lin-
kedln, MySpace, Youtube ve kişisel bloglar 

6 Merriam-Webster. Social Media. https://www.mer-
riam-webster.com/dictionary/social%20media
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gibi araçlar sosyal medya içine girmektedir 
(Chinn, 2012:12). Korkmaz ve ark. (2015:65) 
yaptığı çalışmada hemşirelerin sosyal med-
yayı %82.0 oranında iletişim için kullandığı, 
Kaya ve ark. (2015:16) yaptığı çalışmada ise 
hemşirelik öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini 
iletişim ve eğitim amacıyla kullandığını sap-
tamıştır. Çalışmamıza katılan hemşirelerin 
%45.0, i, sosyal medya ağlarını anlık mesaj-
laşma, %34.0`i arkadaşlık ve çevre edinmek 
için kullanırken, %81.0`ının haber ve bilgi 
edinmek amacıyla kullandığı saptanmıştır. 
Hemşirelerin sosyal medya ağlarını çoğun-
lukla iletişim amaçlı gündemi yakalamak 
için kullandıkları görülmektedir. Ferguson ve 
ark. (2016:626) yaptığı çalışmada, hemşire-
lik birinci sınıf öğrencilerinin ilk yıl sosyal 
medya ağları ile ilgili deneyimlerini araştır-
mıştır. Çalışma sonucunda hemşire olarak 
mesleki bir kimlik oluşturmada sosyal med-
ya ağlarının önemli olduğunu düşündükleri 
saptanmıştır. Carpentier ve ark. (2017:2696) 
yaptığı çalışmada, bir hastanenin Facebook 
ve Linkedln sayfalarını ziyaret eden hemşire-
lerin o hastanede çalışmaya daha istekli oldu-
ğunu saptamıştır. Bu çalışmada hemşirelerin 
%40.0`ının çalıştığı birimdeki hemşirelik ba-
kımına yönelik yenilikleri araştırmak, mesle-
ki hak ve sorumluluklardan haberdar olmak 
ve bilgi edinmek için, %28.0`ının molada 
sosyal medya ağlarını kullandığı belirlenmiş-
tir. Sonuç olarak sosyal medya ağlarının ka-

riyer ve iş geliştirme alanında olumlu etkiye 
sahip olduğu, kullanım süresi olarak mola ve-
rildiğinde kullanılması mesleki memnuniyeti 
artırabileceği söylenebilir. Korkmaz ve ark. 
(2015:65) yaptığı çalışmada, hemşirelerin 
%73.0’ı sosyal ağları kullanmanın iş verimli-
liği ve performansı olumsuz yönde etkilediği-
ni belirtmiştir. Ünal ve Tekdemir (2015:103) 
yaptığı çalışmada mesai saatleri içerisinde in-
ternette işle ilgisi olmayan bir uğraş üzerinde 
çalışmanın uygun olmadığını (%45.6) sapta-
mıştır. Bautista ve ark. (2018:360) yaptığı ça-
lışmada ise hemşirelerin iş amaçlı akıllı tele-
fonlar kullanmasının algılanan iş verimliliği 
ve algılanan bakım kalitesi ile pozitif olarak 
ilişkili olduğunu bulmuştur. Çalışmamıza ka-
tılan hemşirelerin %66.0’ı mesai saatleri içe-
risinde sosyal medya ağlarının kullanımının 
cezai bir yaptırımı olabileceğini düşünmedi-
ğini belirtmiştir. Korkmaz ve ark. (2015:66) 
yaptığı çalışmada hemşirelerin %95.0’ı sos-
yal medya kullanımı nedeniyle cezai işlem 
görmediğini belirttiği bulunmuştur. Çalışma-
mızda hemşirelerin % 92’si sosyal medya ağ-
larının kullanımından ötürü cezai bir yaptırım 
almamıştır. Mesai saatleri içerisinde sosyal 
medya ağlarının mesleki uygulamalar dışında 
kullanımına sıcak bakılmaması mesleki pro-
fesyonellik gereği bir yaklaşımın göstergesi-
dir. Ülkemizde son zamanlarda sosyal medya 
üzerinden yapılan paylaşımlar nedeniyle baş-
latılan hukuki süreçler de göz önüne alındı-
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ğında sağlık profesyoneli olarak hemşirelerin 
bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiği söy-
lenebilir. Kalisch ve ark. (2007:183) yaptığı 
çalışmada, internet kullanımının hemşirelerin 
imajına olumlu etkisi olduğunu saptamıştır. 
Moorley ve Chinn (2016:519) yaptığı çalış-
mada, sosyal medyanın hemşire liderliği için 
önemli bir araç olabileceğini belirtmiştir. 
Hemşireler tarafından sosyal medya ağlarının 
uygun yerlerden ve zamanlarda kullanımının 
bireysel ve mesleki profesyonellikte olumlu 
etkileri olabileceği düşünülmektedir. Çalış-
mada TV/bilgisayar kullanımından sonra her 
iki kişiden bir tanesinin kendini mutlu his-
setmesi ve nerdeyse hepsinin sosyal medya 
kullanıyor olması medya araçlarının kullanı-
mının hemşireler tarafından olumlu karşılan-
dığını ifade edebilir.

SONUÇ 

Hemşirelerin medya kullanım durumlarını 
belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmanın 
sonucunda hemşirelerin tüm medya iletişim 
araçlarını aynı anda kullandığı, günlük kul-
lanım süresinin iki saat ve üzerinde olduğu 
bulunmuştur. Hemşirelerin medya araçlarını 
eğitim-eğlence ve haber almak amaçlı ve ço-
ğunlukla akıllı telefonlar aracılığıyla kullan-
dıkları belirlenmiştir. Hemşirelerin hizmet 
verdikleri grubun farklı kültürel yapılarının 
ve gereksinimlerinin olduğu göz önünde bu-
lundurulduğunda profesyonel bir yaklaşım 

sergileyebilmesi için mesleki bilgi ve beceri-
lerini artırmaları gerekmektedir. 

ÖNERİLER

Çalışmaya katılan hemşireler arasında med-
yanın mesleki gelişime yönelik kullanımı 
ön plandadır. Hemşirelerin verdiği bakımın 
kalitesinde medyanın etkisini anlamak için 
daha kapsamlı çalışmaların yapılması öne-
rilmektedir. Medya araçlarının hemşirelerin 
mesleki gelişimi için önemli bir yere sahip 
olma potansiyeli yüksektir. Bu nedenle öğ-
renci ve klinik hemşirelerin eğitim ve klinik 
karar verme süreçlerini desteklemek için bu 
araçlardan yararlanılabilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: The concept of media is defined by the Turkish Language Ins-
titute as the environment and means of communication, but the word is more often used to 
describe written and visual means of publication (TDK, 2017). The traditional media consist of 
such platforms as newspaper and magazine publications and radio and television broadcasts, 
while the new media consist of things such as computers, computer networks, computer-medi-
ated communication, the internet, and web 2.0 (Binark and Löker, 2011). Social media, which 
is used by so many people in all cultures, stands out as one of the most convenient means of 
communication as it is constantly updated, it can be used by more than one person at once, 
and it has the capacity for virtual sharing (Vural and Bat, 2010:3349). Social networking sites, 
such as Facebook, Twitter and MySpace, are among the most popular sharing environments, 
providing their users with many possibilities (Karal and Kokoç, 2010:2). People use these sites 
for many different reasons and they may have many different motivations to enter them (Biçer, 
2014:60). Nurses are a group of people who work within society providing services to both 
healthy and sick people, and when it is thought that they use social media for such important 
purposes as searching for solutions to professional problems, planning their careers, expressing 
their feelings and passing on their reactions, and when it is considered that the group they serve 
has different cultural characteristics and needs, and that each new generation has a higher level 
of technology, it can be seen that nurses must develop themselves by keeping up with the visual 
and auditory media. According to studies which have been performed, nurses use the social me-
dia and the internet for professional developments (Erer and Çobaner, 2016:1085); about 69% 
of nurses make use of computers for nursing care; about 70% of internet users use it to research 
professional topics (Kaya et al., 2008:83), and most use social networks such as Facebook and 
Twitter throughout their working time as a means to carry out research, obtain help, and discuss 
personal development and thought-provoking topics. Therefore, it has been emphasized that 
the use by nurses of social networks to develop professional knowledge and experience sho-
uld be supported (Mesquita et al., 2017:51; Moorley and Chinn, 2016:515; Richardson et al., 
2016:1090). Aim: In order for the nursing profession to keep up to date, it must keep abreast of 
technological advances. However, ethical problems may be encountered when using the media. 
For this reason, it is necessary to know the level of knowledge of the social media, which are 
causing change in all areas, and of media such as the internet, and how and for what purposes 
they are being used. This study was performed with the aim of determining nurses’ use of the 
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internet, and their knowledge, attitudes and reasons for their use of different media. Method: 
This descriptive study was conducted with a population of 100 nurses who were actively wor-
king at a government hospital in Rize province between 15 July and 15 October 2015, and who 
agreed to take part in the research. Data collection was achieved by face to face interview using 
a questionnaire form. Analysis of the data was performed by means of the SPSS 18.0 package 
and descriptive statistics were used in data evaluation. Before starting the research, written 
permission was obtained from the institution and oral approval was obtained from the nurses 
participating in the study. Findings: It was found that the mean age of the nurses in the study 
was 28.05±6.83 years, and that 52% of them worked in the surgical clinic. It was determined 
that 61.0% of the time the participants spent watching TV or on the computer was for two hours 
or more, 47% was for the purposes of education, entertainment and news, social media were 
used at a rate of 97%, and 81.0% of use was for the purpose of obtaining news and information. 
It was found that 40.0% of social media network use was for the purpose of researching new 
information regarding nursing care in the department where they worked, acquiring informati-
on on professional rights and responsibilities and obtaining other information. When the nurses 
were asked about their feelings after watching TV or using the computer, it was found that 55% 
of them felt happy. Conclusion: Today’s technological developments are encouraging people 
to move towards communication using various methods, and the use of audio-visual media is a 
topic of discussion. It may be suggested that nurses use the media to access up-to-date informa-
tion and for purposes of entertainment, and that after use they feel happy, having chosen to use 
it to relax after the intensity and difficulty of their work, and in particular that their use of social 
media networks will make an important contribution to their development.
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HUZUREVİ VE EVDE YAŞAYAN YAŞLILARIN YALNIZLIK 
DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (1)

COMPARING THE LONELINESS LEVELS OF THE OLD PEOPLE 
LIVING AT HOME AND AT NURSING HOME

Betül ERBATU1, İlknur METİN AKTEN2, Bülent KILIÇ3

1-2Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Kırklareli / Türkiye
3 Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu, Kırklareli / Türkiye

ORCID ID: 0000-0003-4227-28401, 0000-0002-3105-27222, 0000-0002-1554-17613

Öz: Amaç: Bu araştırma, huzurevi ve evde yaşayan 
yaşlıların yalnızlık düzeylerinin karşılaştırılması ama-
cıyla yapıldı. Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı bir 
araştırmadır. Çalışma 01.11.2015-01.04.2016 tarihleri 
arasında Kırklareli İli Huzurevleri ile Kırklareli Aile 
Sağlığı Merkezlerinde gerçekleştirildi. Çalışmanın ör-
neklemini huzurevlerinde ve evde yaşayan toplam 171 
yaşlı birey oluşturdu. Bulgular: Huzurevinde yaşayan 
yaşlıların yalnızlık düzeylerinin (21.5±11.18) evde ya-
şayan yaşlıların yalnızlık düzeylerinden (12.0±9.83) 
anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptandı 
(p<0.05). Ayrıca, “çocuk sahibi olma’’, “medeni du-
rum”, “yaşam şekli” ve “eğitim durumu” değişkenleri-
ne göre yaşlı bireylerin yalnızlık düzeylerinde anlamlı 
derecede farklılık olduğu tespit edildi (p<0.05). So-
nuç: Huzurevlerinde yaşayan yaşlıların evde yaşayan 
yaşlılara göre daha fazla yalnızlık yaşadıkları saptandı 
(p<0.05). Yaşlılar yalnızlık düzeyleri açısından düzen-
li olarak değerlendirilmeli, toplum yaşlılarda yalnızlık 
konusunda bilinçlendirilmeli ve yaşlılara yönelik sos-
yal programlar düzenlenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Huzurevi, Yaşlılık, Yalnızlık.

Abstract: Purpose: This research was conducted to 
compare the loneliness levels of old people living at 
home and at nursing home. Method: This study is a 
descriptive research. The study was carried out bet-
ween 01.11.2015 - 01.04.2016 at Nursing Homes and 
Family Health Centers of Kırklareli. The sample of the 
study consisted of a total of 171 old people living at 
home and at nursing home. Results: It was found that 
loneliness levels of the old people living at nursing 
home (21.5±11.18) were significantly higher than the 
old people living at home (12.0±9.83) (p<0.05). Addi-
tionally, it was found that loneliness levels of the old 
people statistically differed based on “having a child’, 
“marital status”, “living style” and “educational status” 
(p<0.05). Conclusion: It was found that the old people 
living at nursing home feel much lonelier than the old 
people living at home. Regular care should be provided 
to old people in terms of their loneliness level. People 
should raise awareness for the loneliness of old people 
and social programs for the old people should be or-
ganized.

Key Words: Nursing Home, Old Age, Loneliness
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GİRİŞ

Yaşlanma; kronolojik, biyolojik, fizyolojik, 
sosyal ve psikolojik boyutları olan, doğum-
dan başlayarak ölüme kadar süren süreçtir 
(Saygılı, 2011: 17). 

Literatürlerdeki yaşlılık sınıflandırmasına 
göre; genç yaşlılık önemli olmayan fonksi-
yonel kayıpların olduğu 65-75 yaş arası, orta 
yaşlılık günlük aktivitelerde sınırlılıkların 
olduğu 75-85 yaş arası, ileri yaşlılık ise şid-
detli derecede yapamazlık durumuna geldiği 
85 yaş ve üzeri kabul edilmektedir (Öğüt ve 
Atay, 2012: 68, LeMura and Duvillard, 2004: 
2).

Teknoloji ve tıp alanındaki gelişmeler, sağ-
lığı koruma ve sürdürme konusunda bilinç-
lenme beklenen yaşam süresini uzatmakta ve 
toplumdaki yaşlı nüfus oranını arttırmaktadır 
(Kalınkara, 2014: 73). 

Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfus gide-
rek artmaktadır. TÜİK 2017 verilerine göre 
Türkiye’de yaşlı nüfusun toplam nüfus için-
deki oranı 2015 yılında %8.2 iken 2017 yılın-
da %8.5’e yükseldi. Dünya nüfusunun 2016 
yılında %8.9’ini yaşlı nüfus oluşturdu (TÜİK, 
2017).

Yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte sağlık, eko-
nomik, çevre ve sosyal sorunlar da beraberin-
de artmaktadır (Tezcan ve Seçkiner, 2012: 7). 
Köyden kente göç oranlarındaki artış ile bir-

likte geniş aileden çekirdek aileye dönüşüm 
olduğu görülmektedir. Ve bu nedenle de yaş-
lıların bakımı sorun olmaktadır. Aynı zaman-
da yaşlılarla geçirilen zamanlar azalmaktadır. 
Bunun sonucunda da yaşlı bireylerin yalnızlık 
hissini daha yoğun olarak yaşamalarına neden 
olmaktadır (Kalınkara, 2016: 88).

Yalnızlık her yaş gruplarında görülen bir 
durum olmakla birlikte insanlığın gelişim 
aşamasından günümüze kadar değişen sos-
yo-kültürel etmenlerin etkisi ile daha yoğun 
yaşanmaktadır. Yalnızlık tanımlanması zor 
bir kavramdır. Yalnızlığın öznel nitelikli ol-
ması, ortaya çıkmasını etkileyen faktörlerin 
çok çeşitli ve farklı boyutlarda oluşu tanım-
lanmasını güçleştirmektedir (Armağan, 2013: 
28). Yalnızlıkla ilgili literatür incelendiğinde 
farklı tanımlamalar bulunmaktadır. Peplau ve 
Perlman’a göre yalnızlık ‘‘bireyin var olan 
sosyal ilişkisi ve arzuladığı sosyal ilişki ara-
sındaki tutarsızlıklar sonucunda oluşan ve 
hoş olmayan öznel bir psikolojik durumdur’’. 
Yani kişiler arası ilişkilerin yokluğu, sosyal 
ilişkilerin nitelik ve nicelik açısından bozul-
masıdır (1984: 15).

Yalnızlığı etkileyen ya da ortaya çıkaran cin-
siyet, medeni durum, öğrenim düzeyi, yalnız 
ya da evde çocuklarıyla birlikte yaşama, sağ-
lık durumu, kurum bakımı altında olma, ge-
netik ve kişisel yatkınlık gibi bazı durumlar 
sayılabilir (Bilgili vd., 2012: 82). Yaşlı birey-
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ler ise daha çok fiziksel yapabilirlik düzeyi-
nin azalması, eşin ya da sevdiklerin kaybı, rol 
değişiklikleri, sosyal ilişkilerin azalması gibi 
nedenlerle yalnızlık yaşamaktadır (Tel vd., 
2006: 35). 

Yaşlılık, yaşam boyunca yalnızlığın en fazla 
hissedildiği ve en yalnız kalınan dönemdir 
(Ponizovsky and Ritsner, 2004: 409). Yalnız-
lık hissi yaşlılar üzerinde pek çok bedensel, 
sosyal ve duygusal değişimlere neden olmak-
tadır. Yalnızlık hissi depresyon, psikosomatik 
rahatsızlıklar, astım, ülser hatta intihara kadar 
giden yol açan sorunlara neden olmaktadır 
(Çevik Sökmen, 2008: 38). 

Yaşlıların yaşadığı yalnızlık bireylerin kişisel 
sorunu olduğu kadar aynı zamanda toplumsal 
bir sorundur. Nüfus projeksiyonlarına göre 
gelecekte dünya nüfusunun daha büyük bir 
oranını yaşlı bireylerin oluşturması öngörül-
mektedir. Bu durum yönetimlerin (hükümet-
ler, kuruluşlar, eğitim kurumlar vb.) yıllarca 
toplumlarına hizmet etmiş ve katkı sağlamış 
olan yaşlı bireylere yönelik genel iyilik hal-
lerini arttıracak politikalar üretmesini gerekli 
kılmaktadır (Kalınkara, 2016: 82).

AMAÇ

Bu çalışma da huzurevi ve evde yaşayan yaş-
lıların yalnızlık düzeylerinin karşılaştırılması 
amaçlanmıştır.

KAPSAM

Yaşlanma, dünyada her geçen gün önemi ar-
tan evrensel bir olgudur. Yaşlı nüfusundaki 
hızlı artış yoksulluk, özürlülük, uzun yaşamın 
getirdiği yalnızlık, bakım ve destek gereksi-
nimi, yaşlı sorunları ve yaşlılık hizmetlerinin 
tüm yönleri ile yeniden değerlendirilmesini 
gündeme getirmiştir (Danış, 2009: 68). Yal-
nızlık yaşlı bireylerin hem ruhsal sağlığını 
hem de bedensel sağlığını olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bu nedenle yaşlılık dönemin-
de yalnızlık düzeyinin incelenmesi önemlidir 
(Tel vd., 2006: 35). 

YÖNTEM

Araştırmanın Tipi: Bu çalışma tanımlayıcı 
tipte bir araştırmadır.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi:

Araştırmanın evrenini, Kırklareli İli Aile ve 
Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne bağlı Kırk-
lareli Huzurevi’nde (39 kişi), Lüleburgaz 
Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezinde (81 kişi) ve Kırk-
lareli İli Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Aile 
Sağlığı Merkezlerine kayıtlı (8020 kişi) 65 
yaş ve üzeri olan toplam 8140 kişi oluşturdu.

Araştırmanın örneklemini; Kırklareli İli hu-
zurevlerinde (n:51) ve evde yaşayan (n:120), 
çalışmaya alınma kriterlerine uyan toplam 
171 yaşlı birey oluşturdu. Araştırmanın ör-
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neklemi iki gruba ayrıldı. Çalışmadaki ör-
neklemi oluşturan birinci grubu; 01.11.2015-
01.04.2016 tarihleri arasında Kırklareli 
Huzurevi ve Lüleburgaz Ramazan Yaman 
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezinde yaşayan, çalışmaya alınma kri-
terlerini karşılayan 51 yaşlı birey oluşturdu. 
İkinci grubun örneklem büyüklüğünün belir-
lenmesinde birinci grup yaşlı birey sayısı ora-
nınca yaşlı birey alınarak, tüm yaşlılar arasın-
dan tabakalı örnekleme yöntemi ile orantılı 
dağıtım yapılarak oluşturuldu. Örneklemin 
ikinci grubu; evde yaşayan, Kırklareli İl 
Merkezinde yer alan Aile Sağlığı Merkezle-
rine 01.11.2015-01.04.2016 tarihleri arasında 
başvuran, çalışmaya alınma kriterlerine uyan 
yaşlı bireyler arasından örnekleme yöntemi 
ile seçilerek oluşturuldu.

Araştırmanın örneklemine dahil edilme 
kriterleri; 

•	 Kırklareli İl nüfusuna kayıtlı olmak, 

•	 65 yaş ve üzeri yaşta olmak, 

•	 Çalışmaya katılmaya gönüllü olmak, 

•	 İletişim ve iş birliğine açık olmak ve 

•	 SMMT (Standardize Mini Mental Test) 
testinden 25-30 puan almak olarak belir-
lendi. 

Verilerin Toplanması:

Araştırmada veri toplama aracı olarak yaşlı 
bireylere literatür (Akyüz, 2004:65, Tel vd., 
2006:35,  Dereli vd., 2010: 94, Khorshid vd., 
2004:46) doğrultusunda oluşturulan Tanıtı-
cı Özellikler Bilgi Formu, Standardize Mini 
Mental Test (SMMT) ve UCLA Yalnızlık 
Ölçeği III (UCLA LS3) uygulandı. Veri top-
lama araçları Aile Sağlığı Merkezlerine baş-
vuran ve huzurevinde yaşayan, araştırmaya 
katılmayı kabul eden, örnekleme dahil edil-
me kriterlerine uyan yaşlı bireylerle yüz yüze 
görüşülerek araştırmacı tarafından uygulandı. 
Görüşme süresi yaklaşık 15 dakika sürdü.

Tanıtıcı Özellikler Bilgi Formu: Bu form 
demografik özellikler, yaşanılan yer, huzure-
vine gelme nedeni, geliş şekli, kalma süresi, 
ziyaretçi gelme sıklığı, ilk geldiklerinde neler 
hissettikleri, boş zamanlarını değerlendirme 
yolları, çevrelerindeki kişilerle iletişim kur-
ma ve yaşlı bireylerin kendilerini yalnız his-
setme durumlarını belirlemeye yönelik top-
lam 16 soru içermektedir.

Standardize Mini Mental Test (SMMT): 
Folstein ve arkadaşları (1975) tarafından 
geliştirilen bu test, kolay uygulanabilme ve 
bilişsel bozukluğun derecesi hakkında bilgi 
verme özelliğine sahiptir. SMMT (Standardi-
ze Mini Mental Test) yönelim, kayıt, dikkat 
hesaplama, hatırlama, dil testleri ve yapılan-
dırma bölümlerinden oluşmaktadır. SMMT 
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(Standardize Mini Mental Test) hekim, hem-
şire ve psikologlarca kısa sürede (10 dk.), po-
liklinik koşulları ya da yatak başında uygu-
lanabilen bir testtir. Bu test yaşlı bireylerde, 
özellikle deliryum ya da demans durumları-
nın muayenesinde kısa süreli bilişsel değer-
lendirme amacına yönelik olarak geliştirildi. 
Testte her soru “1” puan değerindedir. Testten 
alınabilecek en düşük puan “0”, en yüksek 
puan “30” dur. Alınan puanlara göre; 0-12 
“şiddetli”, 13-22 “orta” ve 23-24 puan “ha-
fif” düzeyde “bilişsel bozukluk var” olarak, 
25-30 puan arası ise “bilişsel bozukluk yok” 
olarak değerlendirilmektedir. Türkçe Stan-
dardize Mini Mental Test’in (SMMT) geçer-
lilik ve güvenilirlik çalışması Güngen ve ark. 
(2002:273) tarafından yapıldı.

UCLA Yalnızlık Ölçeği III (UCLA LS3): 
Russel ve ark. (1980) tarafından geliştirilen 
ve ülkemizdeki geçerliliği Durak ve Şenol-
Durak (2010: 990) tarafından yapılan, UCLA 
Yalnızlık Ölçeği III (UCLA LS3) bireyin yal-
nızlık duygusunu ölçen, 20 maddeden oluşan 
4’lü likert tipinde bir öz bildirim ölçeğidir. 
Ölçek “(0) Hiçbir zaman” seçeneğinden “(3) 
Her zaman” seçeneğine giden metrik bir öl-
çümü içerir. 

Ölçek, sıkça kullanılan bir yalnızlık değerlen-
dirme aracıdır. Ölçeğin 1., 5., 6., 9., 10., 15., 
16., 19. ve 20. maddeleri ters maddelerdir (0 
= 3, 1 = 2, 2 = 1, 3 = 0). Ters maddeler yeni-

den kodlandıktan sonra tüm değerler toplan-
maktadır. Ölçekte bireyler cümlenin kendine 
uyduğuna ve ne sıklıkla inandıklarına göre 
her bir maddeyi değerlendirirler. Maddeler; 
‘‘hiç’’, ‘‘nadiren’’, ‘‘bazen’’, ‘‘sık sık’’ bu 
durumları yaşarım, ifadelerine eşlik eden 0-3 
değeri arasında derecelendirilmiştir. Ölçekten 
alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan 
60’dır. Ölçekten alınan puanların yüksek ol-
ması yalnızlık düzeyinin yüksek olduğunu 
ifade etmektedir.

Araştırmanın Etik Boyutu: Araştırmaya 
başlamadan önce ilk olarak UCLA Yalnızlık 
Ölçeği, Standardize Mini Mental Test’i ge-
liştiren araştırmacılardan ölçeğin kullanımı 
için gerekli izin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
(07.10.2015 tarihli 694609/302.14-44 sayılı) 
etik kurulundan onay alındı. 

Araştırmanın Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’na bağlı Kırklareli İli Huzurevle-
rinde gerçekleştirilebilmesi için Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı’nın onayı alındı. 

Çalışmanın Halk Sağlığı İl Müdürlüğüne 
bağlı Kırklareli İl Merkez nüfusu içerisinde 
yer alan Aile Sağlığı Merkezlerinde yürütüle-
bilmesi için T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan onay 
alındı.

Kırklareli Halk Sağlığı İl Müdürlüğü’ne bağ-
lı Aile Sağlığı Merkezleri’nde yapılabilmesi 
için ilgili Aile Sağlığı Merkezleri’nde görev 
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yapan aile hekimi ve aile sağlığı elemanları-
na araştırmanın amacı ile ilgili bilgi verilerek 
yazılı onayları alındı. Araştırmanın uygulan-
ması aşamasında 65 yaş ve üzeri bireylere 
araştırmanın amacı açıklanarak sözlü ve ya-
zılı bilgilendirilmiş olurları alındı.

İstatistiksel Analiz: Araştırmada elde edilen 
veriler IBM SPSS 20 Paket Program kullanı-
larak değerlendirildi. Verilerin analizinde fre-
kans analizi, tanımlayıcı istatistikler (ortalama 
ve standart sapma), t testi ve varyans analizi 
kullanıldı. Yaşlıların yalnızlık düzeyleri kulla-
nılarak yapılan t testi ve varyans analizlerinde 
anlamlılık düzeyi <0,05 olarak alındı.

ARAŞTIRMA SORUSU

•	 Yaşlı bireylerin demografik özellikleri 
nelerdir? 

•	 Yaşlı bireylerde yalnızlığı etkileyen fak-
törler nelerdir? 

•	 Yaşlı bireylerin UCLA Yalnızlık Ölçeği-
ne göre yalnızlık düzeyleri nelerdir? 

ARAŞTIRMANIN KISITLILIKLARI

-Araştırma kapsamına alınan evde yaşayan 
yaşlı bireylerin örneklemini sadece Aile Sağ-
lığı Merkezine başvuran kişilerin oluşturması, 

-Bilişsel olarak iletişim kurulamayan yaşlıla-
rın araştırmaya alınmaması, 

-Yalnızlıkla ilgili soruların yaşlıların kendi 
bildirileri ile elde edilmesi araştırmanın kısıt-
lılıklarındandır.

BULGULAR 

Yaşlı Bireylerin Demografik Özelliklerine 
İlişkin Bulgular

Araştırmaya katılan 65-92 yaş aralığındaki 
yaşlıların yaş ortalaması 73.1±6.29 olarak 
bulundu. Araştırma grubunun %41.5’i (n=71) 
kadın ve %57.3’ü (n=98) evlidir. Araştırma 
kapsamındaki yaşlıların eğitim düzeyleri 
sorgulandığında, grubun %7.6’sının (n=13) 
okur-yazar olmadığı, %69.6’sının (n=119) 
ilkokul mezunu olduğu belirlendi. Örnek-
lem grubunun meslekleri sorgulandığında, 
%52.7’si (n=89) emekli olduğunu, %35.1’i 
(n=60) ev hanımı olduğunu bildirdi. Araştır-
maya katılan yaşlı bireylerin %7’sinde (n=12) 
sosyal güvence olmadığı belirlendi. Yaşlı bi-
reylerin %83.6’sı (n=143) çocuk sahibi oldu-
ğunu bildirdi (Tablo 1).
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Tablo 1. Yaşlı Bireylerin Demografik Özellikleri

Huzurevi Ev n      %

Yaş 65-74 17 84 101 59.17

75-84 26 34 60 35.1

Toplam 51 120 171 100,0

Cinsiyet Kadın 20 51 71 41.5

Erkek 31 69 100 58.5

Medeni Durum Evli 8 90 98 57.3

Bekâr 12 0 12 7.0

Dul 24 30 54 31.6

Toplam 51 120 171 100,0

Eğitim Durumu Okur –yazar değil 10 3 13 7.6

İlkokul 31 89 119 69.6

Ortaokul 3 5 8 4.7

Lise 5 13 18 10.5

Toplam 51 120 171 100.0

Meslek Emekli 89 52.7

Ev hanımı 60 35.1

Serbest meslek 9 5.4

Toplam 51 120 171 100,0

Sosyal Güvence Bağ-Kur 3 41 44 25.7

Emekli Sandığı 19 37 56 32.7

Özel 0 1 1 0.6

SSK 17 38 55 32.2

Yeşil Kart 0 3 3 1.8

Toplam 51 120 171 100.0

Çocuk Sahibi Olma Yok 22 6 28 16.4

Var 29 114 143 83.6

Toplam 51 120 171 100.0
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Yaşlı Bireylerde Yalnızlığı Etkileyen Fak-
törlere İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan yaşlı bireylerin UCLA 
Yalnızlık Ölçeği III (UCLA LS3) puanları 
ortalaması 14.8±11.11 olarak bulunmuş olup 
huzurevinde yaşayanlar için bu ortalamanın 
21.5±11.18 olmasına karşın evde yaşayanlar 
için bu ortalamanın 12.0±9.83 olduğu tespit 
edildi. Bunun üzerine yapılan t-testi sonucu-
na göre “Yaşanılan yer” değişkenine göre hu-
zurevinde yaşayan yaşlıların yalnızlık düzey-

leri ortalamalarının evde yaşayan yaşlıların 
yalnızlık düzeyi ortalamalarından istatistiksel 
açıdan anlamlı derecede daha yüksek olduğu 
bulundu (Tablo 3). 

“Çocuk Sahibi Olma’’ değişkenine göre ço-
cuğu olmayan yaşlıların yalnızlık düzeyleri 
ortalamalarının (23.9±12.42) çocuk sahibi 
yaşlıların yalnızlık düzeyinden (13.0±9.95) 
istatistiksel açıdan anlamlı derecede daha 
yüksek olduğu bulunmuştur (t(169)=5.053, 
p<0.05) (Tablo 3).

Tablo 3. “Yaşanılan Yer” ve “Çocuk Sahibi Olma” Durumlarına Göre Yalnızlık Düzeyle-
rine Ait T Testi Sonuçları

UCLA Yalnızlık Ölçeği III  (UCLA 
LS3) Toplam Puanları

T değeri p

Ort±SS

Yaşanılan Yer Huzurevi 21.5±11.18 5.548 0.000*

Ev 12.0±9.83

Çocuk Sahibi 
Olma Durumu

Çocuğu Yok 23.9±12.42 5.053 0.000*

Çocuğu Var 13.0±9.95

* p<0.05

Medeni durumlarına göre yaşlıların yalnızlık 
düzeyleri arasında da istatistiksel olarak an-
lamlı bir fark bulunmuştur (F(2.168)=11.138, 
p<0.05). Buna göre bulunmuş olan bu fark; 
yalnızlık düzeyi ortalaması olarak evli olan 
yaşlıların (12.0±10.14), bekâr yaşlılardan 
(25.1±9.63) veya diğer durumlardaki yaşlı-

lardan (17.3±11.19) anlamlı derecede daha 
düşük olmasından kaynaklanmaktadır (Tablo 
4). Yaşam şekillerine (huzurevi, evde yalnız 
veya evde yakınları ile birlikte) göre yaşlıla-
rın yalnızlık düzeyleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (F(2, 
64.828)=14.169, p< 0.05). Buna göre bu-
lunmuş olan bu fark; yalnızlık düzeyi ortala-
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ması olarak huzurevinde yaşayan yaşlıların 
(21.5±11.18), evde yalnız (14.6±6.50) veya 
evde yakınları ile birlikte (11.4±10.34) yaşa-
yan yaşlılardan anlamlı derecede daha yük-
sek olmasından kaynaklanmaktadır (Tablo 4). 
Eğitim durumlarına göre yaşlıların yalnızlık 
düzeyleri arasında da istatistiksel olarak an-

lamlı bir fark bulunmuştur (F(4.165)=2.507, 
p< 0.05). Buna göre bulunmuş olan bu fark; 
yalnızlık düzeyi ortalaması olarak okur-ya-
zar olmayan yaşlıların (23.7±12.94) ilkokul 
mezunu yaşlılardan (13.3±10.68) anlamlı de-
recede daha yüksek olmasından kaynaklan-
maktadır (Tablo 4).

Tablo 4. “Medeni Durum”, “Yaşam Şekli” ve “Eğitim Durumu” Değişkenlerine Göre 
Yalnızlık Düzeylerine Ait Varyans Analizi Sonuçları

UCLA Yalnızlık Ölçeği 
III (UCLA LS3) pu-
anları
Ort±SS

F p Çoklu Karşılaş-
tırma

Medeni 
Durum

Evli 12.0±10.14 11.138 0.000*
(1) – (2)

(1) – (3)

Bekâr 25.1±9.63

Diğer durumlar (dul,  
boşanmış ve ayrı 
yaşıyor)

17.3±11.19

Yaşam 
Şekli

Huzurevi 21.5±11.18 14.169 0.000*
(1) – (2)

(1) – (3)

Evde yalnız 14.6±6.50

Evde yakınları ile 
birlikte

11.4±10.34

Eğitim 
Durumu

Okur-yazar değil 23.7±12.94 2.509 0.044* (1) – (2)

İlkokul 13.3±10.68

Ortaokul 16.8±12.72

Lise 14.2±9.99

Ön lisans veya üstü 15.0±11.07

* p<0.05



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Dönemi Sayı: 15 Yıl: 2019

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Semester Issue: 15 Year: 2019

ID:415 K:684
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)

134

ULUSLARARASI HAKEMLİ
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

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

TARTIŞMA

Yaşlı Bireylerde Yalnızlığı Etkileyen Fak-
törlere İlişkin Bulguların Tartışılması

Acharyya (2012: 532) tarafından yaşlı birey-
lerde yalnızlıkla ilgili yapılan çalışmada yaşlı 
evlerinde yaşayan yaşlı kadınlar (31.43±5.08) 
ile ailesiyle birlikte yaşayan yaşlı kadınlar 
(20±2.20) arasında anlamlı farklılık bulun-
duğunu göstermiştir. Yaşlı evlerinde ikamet 
eden yaşlıların daha fazla yalnız olduğu rapor 
edilmiştir. Tel ve ark.’nın (2006: 36) yaptığı 
çalışmaya göre kurumda yaşayan bireylerin 
(%19) evde yaşayan bireylerden (%14) daha 
fazla yalnızlık yaşamakta oldukları bildiril-
miştir. Akyüz’ün (2004: 68) yaptığı çalışmada 
huzurevinde yaşayan yaşlıların (%19.1) evde 
yaşayanlara (%8) göre kendilerini daha yalnız 
hissettikleri bulunmuştur. Göktaş ve ark.’nın 
(2014:6) yaptığı çalışmada huzurevlerinde 
yaşayan yaşlıların (40.47±14.27) aile orta-
mında yaşayan yaşlılara (33.12±9.55) göre 
daha fazla yalnızlık yaşadıkları saptanmıştır. 
Bu çalışmada yaşanılan yer değişkenine göre 
huzurevinde yaşayan yaşlıların yalnızlık dü-
zeyleri ortalamaları (Ort.=21.53, s=11.181) 
evde yaşayan yaşlıların yalnızlık düzeyi orta-
lamalarından (Ort.=12.03, s=9.830) istatistik-
sel açıdan anlamlı derecede daha yüksek bu-
lundu (t(169)=5.548, p=0.000). Huzurevinde 
yaşayan yaşlılar evde yaşayan yaşlılara göre 
kendilerini daha fazla yalnız hissetmektedir. 

Bu çalışmanın verileri literatür ile benzerlik 
göstermektedir. Yaşlılarda yalnızlık değiş-
kenleri arasında yaşanılan yerin bireylerin 
yalnızlığını önemli ölçüde etkilediği ve huzu-
revinde yaşıyor olmanın yalnızlığı arttırdığı 
düşünülmektedir. Yaşlı bireyler huzurevinde 
yaşamayı kendileri tercih etmiş olsalar bile 
kendi bakımlarını yerine getirmedikleri, ba-
kımlarını yerine getirmede yardım edebilecek 
kimsesi olmadığı ya da yaşadıkları maddi so-
runlardan dolayı zorunlu olarak huzurevin-
de kalmayı tercih ettikleri düşünülmektedir. 
Huzurevindeki yaşlı bireylerin yalnızlığının 
azaltılmasında, yakınları tarafından yapılan 
ziyaretlerin sıklığının arttırılması ve yaşlı bi-
reylerin sosyal yönden desteklenmesi öneri-
lebilir. 

Bilgili ve ark.’nın (2012: 84) yaptığı çalışma-
da çocuğu olan yaşlı bireylerin yalnızlık puan 
ortalamasının çocuğu olmayanlara göre daha 
düşük (41.37; 44.38) olduğu ve farkın istatis-
tiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır. Tel 
ve ark.’nın (2006: 36) yaptığı çalışmasında 
çocuk sahibi olan yaşlı bireylerin çocuk sahi-
bi olmayanlara göre yalnızlığın daha yüksek 
olduğu saptanmıştır. Khorshid ve ark. (2004: 
47) yaptıkları çalışmada çocuk sahibi olma 
ile yalnızlık yaşama arasında bir fark bulun-
madığını belirtmiştir. Arslantaş ve Ergin’in 
(2011: 138) yaptığı çalışmada çocuğu olma-
yan bireylerin (47.83±11.87) kendilerini ço-
cuğu olanlardan (38.85±10.31) daha yalnız 
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hissettiklerini saptamışlardır. Bu çalışmada 
çocuk sahibi olma değişkenine göre çocuğu 
olmayan yaşlıların yalnızlık düzeyleri orta-
lamaları (Ort.=23.93, s=12.4121) ile çocuk 
sahibi olan yaşlıların yalnızlık düzeyleri or-
talamaları arasında (Ort.=13.08, s=9.952) 
istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı 
(p=0.000). Çocuk sahibi olmayan yaşlıların 
yalnızlık düzeyleri çocuk sahibi olan yaşlı-
lara göre daha yüksek bulundu. Bu sonuçlar 
literatür ile benzerlik göstermektedir. Yaşlı 
bireyler için çocuk sahibi olmanın kendileri-
ni daha güvende hissetmelerini sağladığı dü-
şünülmektedir. Çocuk sahibi olmayan yaşlı 
bireylerin kendilerini daha az yalnız hisset-
meleri için yaşlı bireylerin daha fazla toplum 
içine katılımlarının sağlanması ve etkili ileti-
şim kurabilecekleri sosyal ortamların oluştu-
rulması önerilebilir.

Tel ve ark.’nın (2006: 37) yaptığı çalışmada 
evde yaşayanlarda medeni durum yönünden 
anlamlı bir fark olduğu ve evde yaşayan dul 
olanların yalnızlık puanın yüksek olduğunu 
saptanmıştır. Khorshıd ve ark.’nın (2004:47) 
yaptığı çalışmada Narlıdere Huzurevinde 
kalan yaşlıların medeni durum ile yalnızlık 
düzeyleri arasında fark olduğunu ve huzu-
revinde kalan bekar yaşlıların (40.33) yal-
nızlık puan ortalamalarının evlilere (30.57) 
göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Gök-
taş ve ark.’nın (2014:7) yaptığı çalışmada 
evlilik durumuyla ilgili yaşlı bireylerin top-

lam yalnızlık puanlarının karşılaştırılma-
sı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş ve 
evli yaşlı bireylerin (28.70±7.96) yalnızlık 
düzeyi, dul (39.54±12.72) ve bekar yaşlı bi-
reylerin (44.63±12.18) yalnızlık düzeyinden 
düşük bulduğu belirtilmiştir. Wang ve ark. 
(2011: 1164) araştırmasında bekar olanların 
(47.32±8.37) evli yaşlılara (41.04±9.07) göre 
daha yalnız oldukları ve medeni durumun 
yalnızlık puanı üzerinde etkili olduğunu be-
lirtilmiştir. Medeni durum ile UCLA yalnız-
lık puan ortalamaları arasında anlamlı fark 
saptamıştır. Bu çalışmada medeni durumları-
na göre yaşlıların yalnızlık düzeyleri arasında 
anlamlı bir fark saptandı (F(2.168)=11.138, 
p=0.000). Evli olan yaşlıların yalnızlık dü-
zeyleri, bekar veya dul olanlardan daha düşük 
bulundu. Evli olan yaşlıların yalnızlık düzeyi 
ortalamalarının, bekâr yaşlıların veya dul olan 
yaşlıların yalnızlık düzeyleri ortalamaların-
dan istatistiksel olarak anlamlı derecede daha 
düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Evli 
olan yaşlı bireylerin, bekar ve dul olan yaşlı 
bireylere göre daha az yalnızlık hissettikleri 
bulundu. Bu çalışmanın medeni durum ile 
ilgili sonuçları literatür benzerlik göstermek-
tedir. Yaşlı bireylerde evli olmanın yalnızlığı 
azaltmada önemli etkisi olduğu görülmek-
tedir. Bu etkinin eşlerin psikososyal yönden 
birbirlerine olan desteğinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Yaşlı bireylerde yalnızlığın 
ortaya çıkmasında etkili olan yaşanılan kayıp 
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(özellikle eşin kaybı) durumlarında, yakınla-
rı tarafından yaşlı bireylere daha fazla destek 
olunması ve ilgi göstermesi önerilmektedir.

Lim ve Kua’nın (2011: 9) yaptığı çalışmada 
yalnız yaşayanların yalnızlık oranı %24.2 
iken yakınlarıyla birlikte yaşayanların yalnız-
lık oranı %10.9 olarak bildirilmiştir. Achary-
ya (2012: 533) yaptığı çalışmada yaşlı evle-
rinde ikamet eden yaşlıların daha fazla yalnız 
olduğunu rapor etmiştir. Göktaş ve ark.’nın 
(2014: 6) yaptığı çalışmada huzurevlerinde 
yaşayan yaşlıların yalnızlık puanı 40.47, ai-
lesiyle birlikte yaşayan yaşlıların yalnızlık 
puanı 33.12 olarak hesaplanmıştır. Bu çalış-
mada yaşam şekilleri (huzurevi, evde yalnız 
veya evde yakınları ile birlikte) ile yaşlıların 
yalnızlık düzeyleri arasında anlamlı bir fark 
bulundu (F(2,64.828)=14.169, p=0.000). Hu-
zurevinde yaşayan yaşlıların yalnızlık düzeyi 
ortalamalarının, evde yalnız veya evde ya-
kınları ile birlikte yaşayan yaşlıların yalnızlık 
düzeyleri ortalamalarından istatistiksel olarak 
anlamlı derecede daha yüksek olmasından 
kaynaklanmaktadır. Huzurevinde yaşayan 
yaşlılar evde yalnız ve evde yakınlarıyla bir-
likte yaşayan yaşlı bireylere göre daha fazla 
yalnızlık hissettiği bulundu. Bu sonuçlar li-
teratür ile benzerlik göstermektedir. Yaşlı bi-
reylerin yakınlarıyla birlikte yaşıyor olmaları 
çevrelerinde iletişim kurabileceği ve kendile-
rine destek olabilecek birilerinin bulunması 
nedeniyle yaşlı bireylerin daha az yalnızlık 

yaşadıkları düşünülmektedir. Özellikle hu-
zurevi ve evde yalnız yaşayan yaşlı bireyler 
yakınları tarafından yapılan ziyaretlerin arttı-
rılması ve yaşlı bireylerin kendilerini rahatça 
ifade edebilecekleri sosyal ortamların oluştu-
rulması önerilebilir.

Bilgili ve ark.’nın (2012:84) yaptığı çalışmada 
öğrenim düzeyi yükseldikçe yalnızlık yaşama 
durumunun azaldığı (okuryazar olmayanların 
yalnızlık puanı 45.54±9.17, üniversite me-
zunu olanların yalnızlık puanı 38.42±6.84) 
bulunmuştur. Koc (2012: 3040) çalışmasında 
ilkokul mezunu bireylerin yalnızlık oranının 
diğer eğitim durumlarına göre daha yüksek 
olduğunu bildirmiştir. Savikko ve ark. (2005: 
227) yaptığı araştırmada yükseköğretim me-
zunu altında olan bireylerde (her zaman yal-
nızlık yaşayanlarda ilkokul mezunu olanla-
rın puanı 5, lise mezunu olanların bireylerin 
puanı 5) yalnızlık puanlarının daha yüksek 
olduğu bildirilmektedir. Dereli ve ark.’nın 
(2010: 94) yaptığı çalışmada okuryazar ol-
mayan yaşlı bireylerin (47.31±10.63) ve yük-
seköğretim mezunu bireylerin (49.00±5.65) 
yalnızlık puanını diğer eğitim durumlarına 
göre daha yüksek olduğunu bildirmiştir. Bu 
çalışmada eğitim durumlarına göre yaşlıların 
yalnızlık düzeyleri arasında anlamlı bir fark 
bulundu (F(4.165)=2.507, p=0.044). İlkokul 
mezunu olan yaşlı bireylerin diğer eğitim du-
rumlarına göre daha az yalnızlık hissettikleri 
ve okur-yazar olmayanların ise en fazla yal-
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nızlık hisseden grup olduğu bulundu. Litera-
türde eğitim durumlarının yalnızlık düzeyine 
ilişkin farklı sonuçlara rastlanmaktadır. Bu 
çalışmadaki sonuçların araştırmadaki örnek-
lem grubunda ilkokul mezunu olanların sa-
yısının en fazla ve okuryazar olmayanların 
sayısının en az olmasından kaynaklanabile-
ceği gibi yaşanılan yer, aile eğitimi ve maddi 
durumdan da etkilenebileceği düşünülmekte-
dir. Toplumlardaki bireylerin eğitim seviyesi-
nin arttırılması, sosyal desteklerin ve maddi 
imkânların iyileştirilmesi önerilmektedir.

SONUÇ 

Huzurevinde yaşayan yaşlıların evde yaşayan 
yaşlılara göre kendilerini daha fazla yalnız 
hissettikleri belirlendi.  Medeni durumlarına 
göre evli olan yaşlı bireyler, bekar ve dul olan 
yaşlı bireylere göre daha az yalnızlık hisset-
mektedir. Eğitim durumu ilkokul olan yaşlı 
bireylerin diğer eğitim durumlarına göre daha 
az yalnızlık hissettikleri ve okur-yazar olma-
yanların ise en fazla yalnızlık hisseden grup 
olduğu bulundu. Çocuk sahibi olmayan yaş-
lıların yalnızlık düzeyleri çocuk sahibi olan 
yaşlılara göre daha yüksek bulundu.

ÖNERİLER

Bu sonuçlar doğrultusunda; yalnızlık açısın-
dan risk faktörlerine sahip yaşlı bireylerin be-
lirlenmesi, eğitim programlarının düzenlen-
mesi ve aralıklı takibinin yapılması, yaşlılık 

döneminde yaşanan kayıpların (özellikle eşin 
kaybı) yalnızlığın oluşmasında ve ortaya çık-
masında önemli bir risk faktörü olduğu için 
kayıp yaşayan yaşlı bireylere destek olun-
ması gerektiği, huzurevlerinde yaşayan yaşlı 
bireylerin yalnızlıklarının en aza indirilebil-
mesi için yaşlı bireylerin yakınlarına, yapılan 
ziyaretlerin önemi ve arttırılması hususunda 
bilgi verilmesi, yaşlılara yönelik sosyal prog-
ramlar (geziler, kültürel faaliyetler, eğlence-
ler vb) düzenlenmesi ve yaşlı bireylerin ken-
dilerini ifade edebilecekleri ve etkili iletişim 
kurabilecekleri ortamların yaratılması öneri-
lebilir.  
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EXTENDED ABSTRACT

Old age is a period of lifetime in which people feels most loneliness or becoming lonely (Po-
nizovsky and Ritsner, 2004: 409). The feeling of loneliness causes many physical, social and 
emotional changes on the old people. The feeling of loneliness can lead to depression, psycho-
somatic disturbances, asthma, ulcers or even suicidal consequences. Various factors such as 
health, marital status, income, level of social activity, life satisfaction play a role on the feeling 
of loneliness (Cevik Sokmen, 2008: 38). Loneliness affects both physical and mental health 
of old people adversely. Therefore, it is important to examine the feeling of loneliness in old 
age (Tel et al., 2006: 35). This research was conducted to compare the loneliness levels of old 
people living at home and at nursing home. This study is a descriptive research. The universe 
of the research was constituted as a total of 8140 people over 65 years of age, including 39 
people in the Kırklareli Nursing Home Kirklareli Family and Social Policy Directorate, 81 
people in Luleburgaz Ramadan Yaman Nursing Home Elderly Care and Rehabilitation Center 
and 8020 people in Family Health Centers affiliated to the Kirklareli Public Health Directorate. 
The sample of the study consisted of a total of 171 old people living at home and at nursing 
home. The research sample was divided into two groups. The first group, which constitutes 
the study sample; between  the dates 01.11.2015 - 01.04.2016, 51 elderly individuals living in 
Kirklareli Nursing Home and Luleburgaz Ramadan Yaman Nursing Home and Elderly Care 
and Rehabilitation Center, that  is suitable for criterion of the research. At the determination of 
the sample size of the second group, the first group was composed of elderly individuals in pro-
portion to the number of elderly individuals and formed by distributing proportionally among 
all the elderly with stratified sampling method. The second group of sample was constituted by 
using people who were living in the home and were selected by sampling method among the 
elderly individuals consulting family health centers in Kirklareli city center between the dates 
01.11.2015-01.04.2016 that is suitable for criterion of the research. Before the research, per-
mission was obtained from the researchers who developed the UCLA Loneliness Scale Version 
3 (UCLA LS3) and The Standardized Mini Mental State Examination (SMMSE). Also, the 
ethics committee of the Institute of Health Sciences was approved. In order to be carried out in 
Kirklareli Provincial Nursing Homes affiliated to the Ministry of Family and Social Policy of 
the Research, the Ministry of Family and Social Policy and the Family Health Centers located 
in the Kirklareli City Center population affiliated to the Public Health Provincial Directorate, 
approval were obtained from the Ministry of Health of Turkish Government. In order to be able 
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to carry out the Family Health Centers affiliated to the Provincial Directorate of Public Health 
in Kirklareli, family physicians and family health workers working at the related Family Health 
Centers were informed about the purpose of the research and written approvals were obtained. 
During the research, old people (65 years of age and over) were informed about the purpose of 
the research and their written and verbal approvals were taken. Old people were interviewed 
face to face for the data to be collected with the Introducing Features Information Form, UCLA 
LS3 and SMMSE. In this research IBM SPSS Statistics 20 Program was used in order to analy-
ze the data. Descriptive statistics of the collected data were given in detail. Also, independent 
t-test and One-Way ANOVA performed by using loneliness levels of the old people for the 0.05 
significance level. Mean of the old people in this research is 73,15 ± 6,29 and 58.5% of them are 
male also 57.3% of them are married. It was found that 7.6 % of them are illiterate and 69.6% 
of them are primary school graduate. Also 52.7% of them are retired and 35.1% of them are ho-
usewives. 7% of these old people have no social security. 83.6% of the old people have at least 
one child. In the sample, 29.8 % of the old people have been living at nursing home, 12.3% of 
them have been living at home alone and 57.9% of them have been living at home with their 
relatives. There was found statistically significant difference between loneliness levels of the 
old people based on “living place” (t(169)=5.548, p<0.05). According to this loneliness levels 
of the old people living at nursing home (21.53±11.181) were significantly higher than the 
old people living at home (12.03±9.830). There was found statistically significant difference 
between loneliness levels of the old people based on “having a child” (t(169)=5.053, p<0.05). 
According to this, loneliness levels of the old people who have no child (23.93±12.4121) were 
significantly higher than the old people who have at least one child (13.08±9.952). There was 
found statistically significant difference between loneliness levels of the old people based on 
“marital status” (F(2,168)=11.138, p<0.05). Loneliness levels of the old people who are “mar-
ried” were significantly lower than the others who are “single” or “widow/widower”. There 
was found statistically significant difference between loneliness levels of the old people based 
on “living style”(F(2, 64.828)=14.169, p<0.05). Loneliness levels of the old people who have 
been living at nursing home were significantly higher than the others who have been living 
at home alone or who have been living at home with their relatives. There was found statisti-
cally significant difference between loneliness levels of the old people based on “educational 
status”(F(4, 165)=2.507, p<0.05). Loneliness levels of the old people who are illiterate were 
significantly higher than the old people who are primary school graduate. UCLA LS3 scores for 
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the old people living at nursing home was found 21.53  and UCLA LS3 scores for the old people 
living at home was found 12.03 , and the total score for them was found 14.86 . It was found that 
the old people living at nursing home feel more loneliness than the old people living at home. 
In the light of these results; old people who have risk factors for loneliness should be identifi-
ed, training programs should be organized for them and these programs must be followed up 
intermittently, old people who have lost their relatives especially their wife/husband should be 
supported because these losses are an important risk factor in the occurrence of loneliness in 
old age. Relatives of the old people, who are living at nursing home, should be informed about 
the importance of visits in order to decrease loneliness levels of these old people and number 
of these visits should be increased. Also, social programs (travels, cultural activities, enterta-
inments, etc.) should be organized for old people, and environments in which these old people 
can express themselves and communicate effectively should be created
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PRİMİPAR KADINLARIN DOĞUM SONU CİNSEL YAŞAMLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ (1)

AN EVALUATION OF THE POSTPARTUM SEXUAL LIVES OF 
PRIMIPAROUS WOMEN 
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Öz: Amaç: Vajinal ve sezaryen doğum yapan primipar ka-
dınların doğum sonu cinsel yaşamlarının değerlendirilmesi 
amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Kesitsel nitelikte yapılan araş-
tırmanın örneklemini Türkiye’de Trabzon il merkezinde bu-
lunan 6 ASM’ye bağlı olan bölgelerde yaşayan, 28.09.2017 
ile 30.12.2017 tarihler arasında postpartum 2-6 aylık dönem-
de olan araştırmaya katılmayı kabul eden 150 primipar kadın 
oluşturmuştur. Araştırmanın verileri; anket formu ve Arizona 
Cinsel Yaşantılar Ölçeği (Arizona Sexual Experiences Scale) 
kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, 
ortalama, standart sapma, medyan, minimum, maksimum, 
Ki-Kare, Mann-Whitney-U testi ve Kruskall-Wallis varyans 
analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılmayı kabul 
eden primiparların, yaş ortalaması 25.59 ±3.39 olarak bulun-
muştur. Vajinal ve sezeryan doğum yapan primipar annelerin 
%52.4’ünün doğum sonu dönemde cinsel sorun yaşadığı be-
lirlenmiştir. Vajinal doğum yapanların %92.9’unun, sezeryan 
olanların ise, %72.0’ının disparoni sorunu yaşadığı bulun-
muştur. Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği puan ortalamasının 
vajinal doğum yapanlarda X=12.24±3.92, sezaryen doğum 
yapanlarda X=12.61±4.33’dür. Puan ortalamaları arasında 
anlamlı fark yoktur (p>0.05). Kadınların cinsel yaşama başla-
dığında sorun yaşama durumu, doğum sonrası haftalık cinsel 
ilişki sayısı, eşin cinsel ilişkiye zorlama durumu, doğum son-
rası cinsel ilişkide dini ve kültürel görüş varlığı değişkeni ile 
Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği puan ortalamaları arasındaki 
fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Sonuç olarak, pri-
mipar kadınların doğum sonu dönemde cinselliğe ilişkin sorun 
yaşadıkları belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Primipar, Kadın, Doğum Sonu Dönem,  
Cinsel Yaşam.

Abstract: Aim: This study was conducted with the aim of 
evaluating the postpartum sexual lives of primiparous women 
who had vaginal and cesarean delivery.  Method: The study 
was conducted at 6 Family Health Centers in Trabzon with 
150 primiparous women who consented to participate in the 
research and were in the postpartum period of 2-6 months 
between September 28, 2017- December 30, 2017. The data 
were collected through a questionnaire and Arizona Sexual 
Experiences Scale. The results were evaluated with frequency, 
percentage, average, standard deviation, median, minimum, 
maximum, Chi-square, Kruskal Wallis and Mann Whitney U 
test. Results: The mean age of the primiparous was found to 
be 25.59 ± 3.39. It was determined that 52.4% of the vagi-
nal and cesarean-delivered primiparous mothers had sexual 
problems in the postpartum period. It was found that 92.9% of 
vaginal deliveries and 72.0% of caesarean section experienced 
dyspareunia. The mean score of the Arizona Sexual Experien-
ces Scale was found (X =12.24 ± 3.92) in those having vaginal 
birth and (X =12.61 ± 4.33) in those having cesarean delivery 
and the difference between them was not significant (p>0.05). 
The differences between the women’s sexual dysfunction 
mean scores and the variables of experiencing problems at the 
start of sexual activity, the weekly number of sexual interco-
urses after delivery, the state of being forced to have sex by 
husband, the existence of religious and cultural opinions with 
regard to postpartum sexual intercourse and the scores of the 
Arizona Sexual Experiences Scale were observed to be signi-
ficant (p<0.05). Conclusion: As a result, it was determined 
that primiparous women had problems related to sexuality in 
the postpartum period.

Key Words: Primiparous, Women, Postpartum Period, Sexual 
Live.
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GİRİŞ

Doğum sonu dönem yeni bir düzenin kurul-
duğu, ebeveynliğe geçiş sürecinde anne ve 
babanın ilişkilerinde değişimler yaşadıkları, 
çiftlerin ebeveynlik rollerine uyum sağladık-
ları, kadının üreme organlarının anatomisinde 
ve hormonlarında değişikliklerin olduğu, do-
ğumdan sonra cinsel aktivitelerine tekrar geri 
döndükleri, kendine has krizlerin olduğu bir 
dönemdir (Arslan ve Uzun, 2008:736; Gök-
yıldız, 2004:75; Rogers, et al., 2008:429). 
Doğum sonu dönemde çiftlerin cinsel sağlık 
ve yaşam standartlarının kalitesi psikolojik, 
fiziksel, sosyo-kültürel, etik ve dini faktör-
lerden etkilenmektedir (Gökyıldız, 2004:75). 
Uterus involüsyonunun gerçekleştiği, kadının 
normal fizyolojisine döndüğü, epizyotominin 
doku tamirinin tamamladığı ve loşianın tama-
men kesildiği doğumdan altı hafta sonrada 
cinsel ilişkiye başlanabilmektedir (Doğaner, 
2005:27; Atıcı, 2000:32). 

Doğum sonrası cinsel ilişkiye, epizyotomi iyi-
leşinceye, loşia kesilinceye kadar yaklaşık 4-6 
hafta sonra başlanması istenmektedir (Taşkın, 
2016). Ancak yapılan çalışmalarda kadınla-
rın cinsel ilişkiye başlama zamanları arasın-
da farklılıklar bulunmaktadır. Rawanda’da 
yapılan bir çalışmada, doğumdan sonra ka-
dınlar geleneksel olarak sekizinci günde cin-
sel ilişkiye başladığı belirlenmiştir (Cooney, 
1996:72). Farklı bir çalışmada ise, doğum 

sonrası dönemde aktif cinsel ilişkiye en er-
ken genellikle kanama ve enfeksiyon riskinin 
azaldığı ikinci haftadan sonra başlandığı be-
lirtilmiştir (Blackburn, 2003:158). Yapılan ça-
lışmalarda kadınların %73’ünün (Turk et al., 
2010:e5) %54.8’inin (Erenel, vd.,2011:68), 
doğum sonrası 40. günden sonra cinsel iliş-
kiye başladıkları bulunmuştur. Primiparlar 
üzerine yapılan prospektif bir çalışmada, 
doğum sonu cinsel ilişkiye başlama zamanı 
6-8’ci haftalarda olduğu saptanmıştır (Alder, 
1989:805). Doğumdan sonraki ilk üç ay, ka-
dınların cinsel sorunları fazlaca yaşadıkları 
bir dönemdir (Atıcı, 2000:33; Barrett, et al., 
2000:186). Yapılan çalışmalar doğum sonu 
dönemde cinsel sağlık ile ilgili sorunlarda be-
lirgin bir artışın olduğunu göstermiştir (Eryıl-
maz, vd., 2005:198; Barrett, et al., 2000:186). 
Barrett ve ark.’nın (2000: 186) yaptığı ça-
lışmada kadınların doğum sonu ilk üç ayda 
cinselliği yaşadıkları ancak, %83’ünün cinsel 
yaşamlarında sorun yaşadığı, altıncı ayda ya-
şanan sorunların %64’e düştüğü, en çarpıcı 
olan da %38’inin hiçbir zaman gebelik öncesi 
durumuna dönemediği saptanmıştır. Primipar 
kadınlar ile yapılan çalışmalarda, postpartum 
altı ayda bile disparonin olduğu bulunmuştur 
(Signorello, et al., 2001:881; Abraham, et al., 
1990:9).

Doğum şeklinin, postpartum cinsel yaşamı 
olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir (Bı-
nık, 2005:11; Brtnicka, et al., 2009:427). Bu-
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nunla birlikte, yapılan bir çalışmada sezaryen 
doğum yapan kadınlar da doğum sonu cinsel 
işlevin, epizyotomisi ve vajinal doğumu olan 
kadınlardan daha iyi olduğu bulunmuştur 
(Baksu, vd., 2007:401). Doğum sonu dönem-
de yaşanan bu sorunlar kadının benlik say-
gısını, yaşam kalitesini negatif yönde etkile-
mekte, değişikliklerle baş etmede zorlandık-
larını ve psikolojik sorunlara sebep olduğunu 
ortaya koymaktadır (Addis, et al., 2006:755; 
Olsson, et al., 2005:381).

Bu nedenle de bu çalışma, vajinal ve sezar-
yen doğum yapan primipar kadınların do-
ğum sonu cinsel yaşamlarını ve yaşadıkları 
sorunlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. 
Sonuçların sağlık personelinin vereceği eği-
tim, danışmanlık hizmetlerine ve dolayısıyla 
kadınların yaşam kalitelerinin iyileşmesine 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

KAPSAM

Trabzon il merkezinde bulunan Beşirli, Gül-
baharhatun, Karşıyaka, Aydınlıkevler, Bah-
çecik, Boztepe ASM’lerine bağlı olan bölge-
lerde yaşayan postpartum 2-6 aylık dönemde 
olan, aşı yaptırmaya gelen ve araştırmaya ka-
tılmayı kabul eden toplam 150 primipar ka-
dın ile yürütülmüştür.

METOD

Araştırmanın Tipi

Araştırma, analitik türde kesitsel tipte yapıl-
mıştır.

Araştırmanın Evreni/Örneklemi

Araştırma, Trabzon il merkezindeki top-
lam 18 ASM (Aile Sağlığı Merkezi) ara-
sından, basit-rastgele örneklem yöntemiyle 
seçilen 6 ASM’de yürütülmüştür. Araştır-
manın örneklemini, bu bölgelerde yaşayan 
ve 28.09.2017/30.12.2017 tarihler arasında, 
postpartum 2-6 aylık dönemde olan, bebeği 
için aşı yaptırmaya gelen ve araştırmaya ka-
tılmayı kabul eden Beşirli (21), Gülbahar ha-
tun (21), Karşıyaka (27), Aydınlıkevler (25), 
Bahçecik (28) ve Boztepe (28) Aile Sağlığı 
Merkezlerine bağlı toplam 150 primipar ka-
dın oluşturmuştur.

Araştırmaya alınma ve dışlanma kriterleri

Araştırmaya alınma kriterleri; 18–40 yaşla-
rında, doğum sonrası 2–6 aylık dönemde, pri-
mipar, ilkokul ve üstü eğitime sahip olmadır. 
Cinsel fonksiyonun yaş ile azalması nedeni 
ile 40 yaş üzerinde olan kadınlar ile Arizona 
Cinsel Yaşantılar Ölçeğini kendilerinin dol-
durmaları nedeniyle okuma yazma bilmeyen 
kadınlar araştırmadan dışlanmıştır. Ayrıca, 
Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeğinde kadın-
ların son bir hafta içindeki cinsel yaşamları 
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sorgulandığı için aktif cinsel yaşamı olmayan 
ve eşlerinden ayrı yaşayan kadınlarda çalış-
ma örneklemine alınmamıştır.

Veri Toplama Aracı

Veriler araştırmacı tarafından literatür ta-
ranarak hazırlanan Anket formu (Akyüz, 
2009:132; Yörük, 2013:70) ve Arizona Cin-
sel Yaşantılar Ölçeği (Arizona Sexual Expe-
riences Scale) ile toplanmıştır. Anket formu, 
kadınların demografik, obstetrik ve cinsel 
yaşam özelliklerini içeren toplam 35 sorudan 
oluşmaktadır.

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği cinsel işlev 
bozukluklarını değerlendirmeye yönelik bir 
ölçüm aracıdır. McGahuey ve ark. (2000:25) 
tarafında geliştirilen bu ölçek Soykan 
(2004:531) tarafından Türkçe’ye uyarlan-
mıştır. Ölçeğin kadınlar ve erkekler için ayrı 
formları bulunmaktadır. Bu çalışmada kadın 
formu kullanılmıştır. Ölçek 5 maddeli, 6 de-
receli Likert tipi, bir öz değerlendirme ölçeği-
dir. Ölçek; cinsel dürtü, uyarılma, vajinal ıs-
laklık, orgazma ulaşma kapasitesi ve orgazm 
sonucu doyum duygusunu belirlemektedir. 
Katılımcıların ölçekten alabilecekleri en dü-
şük puan 5, en yüksek puan ise 30’dur. Ölçe-
ğin kesme puanı 11 olarak belirlenmiştir. Öl-
çek maddelerinden elde edilen puanların top-
lamı, toplam ölçek puanını oluşturmaktadır. 
Ölçekten alınan düşük puanlar cinsel yanıtın 
güçlü, kolay ve tatmin edici olduğunu göste-

rirken, yüksek puanlar cinsel işlev bozuklu-
ğunun varlığını göstermektedir. Soykan’nın 
(2004:531) çalışmasında ölçeğin Cronbach 
Alfa değerinin 0.90 ve test-tekrar test güveni-
lirliğinin 0.88 olduğu bildirilmektedir. 

Araştırmanın Etik İlkeleri

Araştırmaya başlamadan önce Trabzon Ka-
nuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Ku-
rul’undan onay ve Arizona Cinsel Yaşantılar 
Ölçeği (Arizona Sexual Experiences Scale) 
kullanımı için gerekli izinler alınmıştır. Araş-
tırma verilerini toplamaya başlamadan önce 
araştırma kapsamındaki kadınlara, araştırma-
nın yapılma amacı açıklanarak “Aydınlatıl-
mış Onam” ilkesi doğrultusunda, elde edilen 
bilgilerin gizli tutulacağı belirtilerek “Gizlilik 
ve Gizliliğin Korunması” ilkesi, araştırmaya 
gönüllü olarak katılmak isteyenlerin alınması 
ile de “Özerkliğe Saygı” ilkesini içeren etik 
ilkeler yerine getirilmiştir (Bayık, 2004:27).

İstatistiksel Analiz

Veriler, IBM SPSS Statistics 23 paket prog-
ramı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde 
kategorik değişkenler için, sayı, yüzde, sa-
yısal değişkenler için ise, ortalama, standart 
sapma, medyan, minimum, maksimum kul-
lanılmıştır. Sayısal değişkenler için Kolmo-
gorov Smirnov normallik testi uygulanmış 
ve değişkenlerin normal dağılmadıkları gö-
rülmüştür. Bu nedenle çalışmada parametrik 
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olmayan istatistiksel yöntemlerden fayda-
lanılmıştır. İki bağımsız kategorik değişken 
arasındaki ilişkiler Ki-kare analizi ile ince-
lenmiştir. İki bağımsız grup arasındaki fark-
lılıklar Mann Whitney U testi ile ikiden faz-
la bağımsız grup arasındaki farklılıklar ise, 
Kruskal Wallis testleri ile analiz edilmiştir. 
İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak 
kabul edilmiş ve analizler %95 güven düze-
yinde tamamlanmıştır.

ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI

Araştırma Trabzon il merkezinde toplam 18 
ASM (Aile Sağlığı Merkezi) arasından ba-
sit-rastgele örneklem yöntemiyle seçilen 6 
ASM’ye bağlı olan seçili bölgelerde yürütül-
mesi nedeniyle genellenemez. 

BULGULAR

Tablo 1. Kadınların Doğum Şekline Göre Bazı Özelliklerinin Dağılımları

Değişkenler Vajinal Doğum 
(n=77)

Sezaryen Doğum 
(n=73)

X2 P

n % n %

Yaş grubu

18-23 24 31.2 19 26.0 4.762 0.092

24-29 46 59.7 38 52.1

30-35 7 9.1 16 21.9

Aile Tipi

Çekirdek Aile 64 83.1 61 83.6 0.05 0.558

Geniş Aile 13 16.9 12 16.4

Bebeğin Bakımında Yardımcı Olan Birinin 
Varlığı

Hayır 34 44.2 24 32.9 2.010 0.106

Evet 43 55.8 49 67.1

Bebeğin Bakımında Yardımcı Olan Kişi

Eşim 4 9.3 13 26.5 4.822 0.090

Kendi Ailem 27 62.8 27 55.1

Eşimin Ailesi 12 27.9 9 18.4
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Doğum Sonu Sağlık Sorunu Yaşama Du-
rumu

Hayır 58 75.3 58 79.5 0.364 0.342

Evet 19 24.7 15 20.5

Doğum Sonu Sağlık Sorunu

Ağrı 13 68.4 9 60.0 1.781 0.410

Kanama 5 26.3 3 20.0

Enfeksiyon 1 5.3 3 20.0

Cinsel Yaşama Başladığında Bebek Kaç 
Haftalık

1-5 9 11.7 9 12.3 0.592 0.744

6-10 64 83.1 62 84.9

10 üzeri 4 5.2 2 2.7

Cinsel Yaşama Başladığında Sorun Yaşama 
Durumu

Hayır 63 81.8 48 65.8
5.026 

0.020

Evet 14 18.2 25 34.2

Cinsel Yaşama Başladığında Yaşanan Sorun

Disparoni 13 92.9 18 72.0 6.197 0.185

Yanma 0 0.0 2 8.0

Zorlanma 0 0.0 3 12.0

İsteksizlik 1 7.1 0 0.0

Tedirginlik 0 0.0 2 8.0

Doğum Sonrası Cinsel İlişkide Dini/ Kültü-
rel Etkinin Varlığı

Hayır 56 72.7 65 89.0 6.395 0.009

Evet 21 27.3 8 11.0

Doğum Sonrası Cinsel İlişkide Var Olan 
Dini/ Kültürel Etkiler
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Lohusalık Dönemi Bitmeli 20 95.2 8 100.0 0.395 0.724

Günah 1 4.8 0 0.0

Eşin Cinsel İlişkiye Zorlama Durumu

Hayır 62 80.5 65 89.0 2.096 0.111

Evet 15 19.5 8 11.0

Araştırmada yer alan 150 kadından 77’si 
(%51.3) vajinal yolla, 73’ü (%48.7) ise se-
zaryen ile doğum yaptığını belirtmiştir. Bu 
kadınların doğum şekline göre bazı özellik-
leri incelendiğinde; vajinal doğum yapan ka-
dınların %59.7’sinin sezaryen olanların ise 
%52.1’inin 24-29 yaş grubunda ve vajinal do-
ğum yapanların %83.1’inin sezaryen doğum 
yapanların %83.6’sının çekirdek aileye sahip 
olduğu ve aralarında anlamlı fark bulunama-
mıştır (p>0.05). Vajinal doğum yapan kadın-
ların, %55.8’inin sezaryen doğum yapanların 
ise %67.1’inin bebeğinin bakımında yardım-
cı olan birinin olduğu ve vajinal doğumda 
%62.8’i, sezaryen doğumda ise %55.1’i be-
beğin bakımında yardımcı olan kişinin kendi 
ailesinden biri olarak belirtmiş ve aralarında 
anlamlı fark bulunamamıştır (p>0.05). 

Vajinal doğum yapan kadınların %75.3’ünün, 
sezaryen olanların %79.5’inin doğum sonu 
dönemde sağlık sorunu yaşadığı ve aralarında 
anlamlı fark yoktur (p>0.05). Vajinal doğum 
yapanların %68.4’ünün sezaryen olanların 
ise, %60.0’ının en sık yaşadıkları sorunun 
ağrı olduğu ve vajinal doğum yapan kadın-

ların %83.1’inin sezaryen doğum yapanların 
ise, %84.9’unun bebeği 6-10 haftalıkken cin-
sel yaşama başladığı belirlenmiş ve aralarında 
anlamlı fark bulunamamıştır (p>0.05). Cinsel 
yaşama başladığında sorun yaşayan kadınla-
rın %18.2’sinin vajinal doğum %34.2’sinin 
ise sezaryen doğum yaptığı belirlenmiş ve 
aralarındaki farkın anlamlı olduğu belirlen-
miştir (p<0.05).  Vajinal doğum yapan kadın-
ların %92.9’unun sezaryen doğum yapanların 
ise, %72’sinin cinsel yaşamda en sık yaşa-
dıkları sorunun disparoni olduğu saptanmış 
ve aralarında anlamlı fark bulunamamıştır 
(p>0.05) (Tablo 1). 

Vajinal doğum yapan kadınların %27.3’ünün 
sezaryen olanların ise, %11’inin doğum son-
rası cinsel ilişkide dini ve kültürel görüşlere 
sahip olduğu ve aralarındaki farkın anlamlı 
olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Vajinal do-
ğum yapan kadınların neredeyse tamamının 
(%95.2) sezaryen doğum yapanların ise ta-
mamının (%100) cinsel ilişki için lohusa-
lık döneminin bitmesi gerektiğine inandığı 
bulunmuş ve aralarında anlamlı fark yoktur 
(p>0.05). Doğum şekli vajinal doğum olan 
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kadınların %19.5’i, sezaryen olanların %11’i, 
doğum sonrası eşi tarafından cinsel ilişkiye 

zorlandığını belirtmiş ve aralarında anlamlı 
fark bulunamamıştır (p>0.05) (Tablo 1). 

Tablo 2. Kadınların Doğum Şekline Göre ACYÖ Puan Ortalamalarının Dağılımı

Vajinal Doğum (n=80) Sezaryen Doğum (n=70) Z P

Özellikler Ort. ± S.S. Medyan
(Min.-Mak.)

Ort. ± S.S. Medyan
(Min.-Mak.)

Cinsel istek  2.49±0.90 2.5 (1-5) 2.60±1.08 3 (1-5) -0.627 0.531

Cinsel uyarılma 2.49±0.87 2 (1-5) 2.63±1.07 3 (1-6) -0.650 0.516

Lubrikasyon 2.43±0.84 2 (1-5) 2.51±0.90 2 (1-5) -0.698 0.485

Orgazm 2.51±0.90 2 (1-5) 2.50±1.00 2 (1-5) -0.159 0.874

Orgazm tatmini 2.33±0.88 2 (1-5) 2.37±0.87 2 (1-5) -0.361 0.718

ACYÖ toplam 12.24±3.92 12.50 (5-24) 12.61±4.33 12 (5-26) -0.167 0.868

Sezaryen doğum yapan kadınların, ACYÖ’nin 
cinsel istek, cinsel uyarılma, lubrikasyon ve 
orgazm tatmini gibi problemleri vajinal do-
ğum yapanlardan daha fazla, orgazm soru-
nunu ise, daha az yaşadıkları belirlenmiştir. 
Ancak iki grup arasında puan ortalamaları 
bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark-
lılık bulunmamaktadır (p>0.05). Kadınların 
ACYÖ toplam puanlarının 5-26 arasında 

değiştiği ve vajinal doğum yapan kadınlarda 
ortalamanın (12.24 ± 3.92), sezaryen doğum 
yapanlarda ise ortalamanın (12.61±4.33) ol-
duğu saptanmıştır (Tablo 2). Çalışmaya katı-
lan tüm kadınların ACYÖ puan ortalamaları-
nın 12.41±4.11 ve beş maddeden oluşan öl-
çeğin Cronbach Alfa değerinin 0.931 olduğu 
bulunmuştur. 
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Tablo 3. Vajinal Doğum Yapan Kadınlarda Epizyotomi Yapılma Durumlarına Göre  
ACYÖ Puan Ortalamalarının Dağılımı

Özellikler Hayır (n=5) Evet (n=72) Z p

Ort. ± S.S. Medyan
(Min.-Mak.)

Ort. ± S.S. Medyan
(Min.-Mak.)

Cinsel istek  2.25±0.71 2 (1-3) 2.51±0.92 3 (1-5) -0.757 0.449

Cinsel uyarılma 2.13±0.35 2 (2-3) 2.53±0.9 3 (1-5) -1.506 0.132

Lubrikasyon 2.25±0.46 2 (2-3) 2.44±0.87 2 (1-5) -0.625 0.532

Orgazm 2.00±0.53 2 (1-3) 2.57±0.92 3 (1-5) -1.871 0.061

Orgazm tatmini 2.00±0.53 2 (1-3) 2.36±0.91 2 (1-5) -1.099 0.272

ACYÖ toplam 10.63±1.92 11 (7-14) 12.42±4.05 13 (5-24) -1.486 0.137

Doğum sırasında epizyotomi uygulanan ka-
dınların cinsel istek, cinsel uyarılma, lubri-
kasyon, orgazm, orgazm tatmini ve ACYÖ 
toplam puanlarının epizyotomi uygulanma-

yan kadınlardan daha yüksek olduğu görül-
mektedir (Tablo 3). Ancak iki grup arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulun-
mamaktadır (p>0.05). 

Tablo 4. Kadınların Sosyodemografik Özelliklerine Göre ACYÖ Puan Ortalamalarının  
Dağılımı (n=150)

Sosyodemografik Özellikler n % Ort. ± S.S. Medyan
(Min.-Mak.)

Z P

Yaş 1.230 0.541

18-23 Yaş 43 28.7 12.07±4.35 12 (5-24)

24-29 Yaş 84 56.0 12.29±3.68 12.5 (5-22)

30-35 Yaş 23 15.3 13.52±5.07 13 (7-26)

Eş Yaşı -0.833 0.405

20-30 Yaş 90 60.0 12.14±3.79 12 (5-24)

31-43 Yaş 60 40.0 12.82±4.55 13 (5-26)
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Evlilik Süresi 8.910 0.063

1 Yıl 20 13.3 14.6±6.34 13.5 (5-26)

2 Yıl 68 45.4 11.9±3.75 12 (5-22)

3 Yıl 27 18.0 11±2.37 11 (5-15)

4 Yıl 20 13.3 12.9±3.63 13 (5-20)

5 - 8 Yıl 15 10.0 13.73±3.94 13 (8-22)

Eğitim Düzeyi 4.510 0.341

Okuryazar 5 3.3 10.6±3.85 10 (6-15)

İlkokul 17 11.3 14.12±5.1 13 (5-26)

Ortaokul 30 20.0 11.63±3.09 12 (5-19)

Lise 64 42.7 12.84±4.24 12.5 (5-24)

Üniversite 34 22.7 11.71±3.96 12 (5-20)

Eş Eğitim Düzeyi 4.249 0.236

İlkokul 23 15.3 12.33±5.14 12 (5-26)

Ortaokul 22 14.7 11.27±2.9 11 (5-16)

Lise 52 34.7 13.4±4.41 13 (5-24)

Üniversite 53 35.3 12.06±3.61 13 (5-22)

Çalışma Durumu -1.040 0.298

Çalışıyor 40 26.7 11.5±3.92 12 (5-20)

Çalışmıyor 110 73.3 12.75±4.15 12 (5-26)

Eş Çalışma Durumu -0.084 0.933

Çalışıyor 142 94.7 12.37±3.97 12 (5-26)

Çalışmıyor 8 5.3 13.13±6.49 12 (5-22)

Sağlık Güvencesi -2.338 0.019*

Hayır 11 7.3 9.55±3.62 9 (5-15)

Evet 139 92.7 12.64±4.07 13 (5-26)
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Gelir Düzeyi 4.008 0.135

Düşük 10 6.7 9.9±3.31 9.5 (5-15)

Orta 119 79.3 12.7±4.33 13 (5-26)

Yüksek 21 14.0 12±2.53 13 (7-16)

Aile Tipi

Hayır (Çekirdek Aile) 125 83.3 11.98±3.42 12 (5-22) -1.775 0.076

Evet (Geniş Aile) 25 16.7 14.6±6.21 14 (5-26)

Doğum Sonu Bebek ile Aynı 
Odada Kalma Durumu

Hayır 78 52.0 13.00±4.87 12 (5-26) -0.938 0.348

Evet 72 48.0 11.78±2.99 12 (5-20)

*:p<0.05( İstatistiksel olarak anlamlı)

Araştırmaya katılan kadınların yaşlarının 
18-35 yaş arasında değiştiği ve yaş ortala-
malarının ise 25.59±3.59 olduğu belirlen-
miştir.  Kadınların %45.3’ünün iki yıllık evli, 
%42.7’sinin lise mezunu, %73.3’ünün ça-
lışmadığı, %92.7’sinin sağlık güvencesinin 
bulunduğu, %79.3’ünün orta düzeyde gelire 
ve %83.3’ünün çekirdek aile yapısına sahip 
olduğu belirlenmiştir. Eşlerinin yaş ortalama-
sının 30.18±4.72 olduğu ve %34.7’sinin lise, 
%35.3’ünün üniversite mezunu, %94.7’sinin 
çalıştığı bulunmuştur. Kadınların %52’sinin 
doğum sonrası bebek ile aynı odada kalmadı-
ğı belirlenmiştir. Bunların %30.7’si bebeğin 
ayrı odada kalmasının daha hijyenik ve temiz 
olacağını düşündüklerini, %69.3’ünün ise, 

odalarının dar olmasından dolayı kendi ya-
taklarında yatırdıklarında ise, bebeğin ezile-
ceği ve öleceği gibi korkuları yaşadıkları için 
ayrı odada yatırdıklarını belirtmişlerdir.    

Kadınların yaş grubu, eşinin yaş grubu, evli-
lik süresi, eğitim durumu, eşinin eğitim duru-
mu, çalışma durumu, eşinin çalışma durumu, 
gelir düzeyi, birlikte yaşayan başka birileri-
nin varlığı ve doğum sonu bebek ile aynı oda-
da kalma değişkenleri ile ACYÖ puan ortala-
maları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır 
(p>0.05). Sağlık güvencesi olmayan kadın-
ların ACYÖ puan ortalamaları (9.55±3.62), 
sağlık güvencesi olan kadınların puan orta-
lamalarından (12.64±4.07) daha düşüktür ve 
aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı-
dır (p<0.05) (Tablo 4). 
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Tablo 5. Kadınların Cinsel Yaşam Özelliklerine Göre ACYÖ Puan Ortalamalarının Da-
ğılımı (n=150)

Özellikler n % Ort. ± S.S. Medyan
(Min.-Mak.) KW p

 Gebelik Öncesi Haftalık
Cinsel İlişki Sayısı

1 Kez 14   9.3 14.86±5.57 6-26))14

34.783

0.000*
Fark:
5-1.2.3

4-2

2 Kez 26 17.3 13.88±3.66 7-22))14

3 Kez 65 43.3 12.94±3.91 7-24))13

4 Kez 29 19.3 11.21±2.26 5-17))11

5 ve Üzeri 16  10.7 7.94±3.02 5-16))7.5

 Gebelikten Önce Cinsel
Yaşamla İlgili Sorun Varlığı

Hayır     14
   6 97.3 12.37±4.15 12 (5-26)

-1.448 0.147
Evet    4 2.7      14±1.41 14.5 (12-15)

 Cinsel Yaşama Başladığında
Bebek Yaşı (Hafta)

1-5   18 12.0 11.44±3.57 12.5 (5-19)

3.580 0.1676-10  12
  6 84.0 12.44±4.19 12 (5-26)

10 ve üzeri   6  4.0 14.83±3.31 14.5 (10-19)

 Cinsel Yaşama Başladığında
 Sorun Yaşama

Hayır   11
  1 74.0 11.94±4.22 12 (5-26)

-2.462 0.014*
Evet 39 26.0 13.77±3.49 13 (9-22)

 Cinsel Yaşam ile İlgili Bilgi
Alma

Hayır 84 56.0 12.7±4.85 5-26))13
-0.527 0.598

Evet 66 44.0 12.05±2.9 5-22))12
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 Doğum Sonrası Haftalık
 Cinsel İlişki Sayısı

1 Kez 42 28.0 14.95±5.61 6-26))14

32.360
0.000*
Fark:

5-1,2,3,4

2 Kez 36 24.0 11.81±2.54 7-16))12

3 Kez 33 22.0 12.52±1.8 7-16))13

4 Kez 13 8.7 12.62±2.69 5-15))13

5 ve üzeri 26 17.3 8.92±2.88 5-16))10

 Eşin Cinsel İlişkiye Zorlama
Durumu

Hayır   12
  7 84.7

12.91±4.03 5-26))13
-3.272 0.001*

Evet 23 15.3 9.7±3.51 5-16))10

 Doğum Sonrası Cinsel
İlişkide Dini Görüş Varlığı

Hayır      12
   1 80.7

12.94±4.07 13 (5-26)
-3.187 0.001*

Evet 29 19.3 10.21±3.57 10 (5-17)

Araştırmaya katılan kadınların %43.3’ünün  
gebelikten önce haftalık cinsel ilişki sayı-
sının üç kez ve üzerinde, %97.3’ünün cin-
sel yaşama başladığında sorun yaşamadığı, 
%84’ünün bebekleri 6-10 haftalık iken cinsel 
yaşama başladığı,  %74’ünün cinsel yaşama 
başladığında sorun yaşamadığı, %56’sının 
cinsel yaşam ile ilgili bilgi almadığı, %28’i 
doğum sonrası haftada bir kez cinsel ilişki 
yaşadıklarını, %84.7’sinin eşinin cinsel iliş-
kiye zorlamadığı, %80.7’sinin doğum sonrası 
cinsel ilişkide dini görüşünün olduğu belir-
lenmiştir. Kadınların, gebelikten önce hafta-

lık cinsel ilişki sayısı, cinsel yaşama başladı-
ğında sorun yaşama durumu, doğum sonrası 
haftadaki cinsel ilişki sayısı, eşin cinsel ilişki-
ye zorlama durumu ve doğum sonrası cinsel 
ilişkide dini kültürel görüş varlığı değişkeni 
ile ACYÖ puan ortalamaları arasındaki fark 
anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Kadınların 
gebelikten önce cinsel yaşamla ilgili sorun 
varlığı, cinsel yaşama başladığında bebek 
yaşı (hafta), cinsel yaşam hakkında bilgi alma 
durumu değişkenleri ile ölçek puan ortalama-
ları arasındaki fark ise anlamlı bulunmamıştır 
(p>0.05) (Tablo 5).
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TARTIŞMA 

Postpartum dönemde meydana gelen tüm 
değişimler kadınların doğum sonu cinsel 
yaşamlarını etkileyebilmektedir (Karaçam, 
2008a:708). Bu nedenle de bu çalışma, vaji-
nal ve sezaryen doğum yapan primipar kadın-
ların doğum sonu cinsel yaşamlarının değer-
lendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmalar, 
kadınların en yoğun yaşadıkları doğum sonu 
cinsel problemlerin postpartum ilk üç ayda 

meydana geldiğini göstermektedir (Barrett, et 
al., 2000:186; Yörük, 2013:28). 

Çalışmamızda primipar annelerin 
%52.4’ünün doğum sonu dönemde cinsel so-
run yaşadığı ve ACYÖ puan ortalamalarının 
hem vajinal (12.24 ± 3.92) hem de sezaryen 
doğum yapanlarda (12.61±4.33) ölçek kesme 
noktasının üzerinde olduğu belirlenmiştir. 
Yapılan çalışmalarda, kadınların %60.7 ile 
%91.3 arasında ACYÖ’ne göre 11 ve üstü 
puanının olduğu ve doğum sonrası cinsel so-
run yaşadıkları ve bu sonuçların çalışmamız 
ile benzerlik gösterdiği görülmektedir (Ak-
yüz, 2009:82; Acele ve Karaçam, 2012:929; 
Barrett, et al.,2000: 186; Karaçam, 2008b:38; 
Yörük, 2013:54). Bu durum kadınların cin-
sel disfonksiyon yaşadıklarını göstermekte-
dir. Bunun yanı sıra çalışmamızda, sezaryen 
olan kadınların ACYÖ’nin cinsel istek, cin-
sel uyarılma, lubrikasyon ve orgazm tatmi-
ni alt boyutlarındaki puan ortalamalarının, 

vajinal doğum yapan kadınlara göre daha 
yüksek olmakla birlikte istatistiksel olarak 
anlamlı fark saptanmıştır. Yinede bu durum 
sezaryenle doğum yapan kadınların cinsel 
yaşamlarında daha fazla sorun yaşayabildik-
lerini düşündürebilir. Yapılan bir çalışmada, 
sezaryen ile doğum yapan kadınların cinsel 
istekte ve doyumda azalma vajinal kuruluk, 
disparoni sorunlarını vajinal doğum yapan 
kadınlardan daha fazla yaşadıkları belirlen-
miştir. Sezaryen doğumun postpartum cinsel 
fonksiyon üzerinde daha fazla yan etkisinin 
olduğu belirtilmiş ve aralarındaki fark an-
lamlı bulunmuştur (Quian, et al., 2016:202). 
Lydon-Rochelle ve arkadaşlarının (2001:232) 
doğumdan sonraki yedi hafta içinde yaptığı 
çalışmada ise, sezaryen doğum yapan veya 
müdahaleli vajinal doğum deneyimlemiş ka-
dınların müdahalesiz vajinal doğum yapan-
lara göre genel sağlık durumunun ve cinsel 
işlevlerinin daha olumsuz olduğu sonucuna 
varılmıştır. Bu çalışmaların sonuçları çalışma 
sonuçlarımızı desteklemektedir. Ancak yapı-
lan bazı çalışmalarda, doğum şeklinin cinsel 
işlev üzerine etkisinin olmadığı da belirlen-
miştir (Amiri, et al., 2017:623 Baytur, et al., 
2005:276 Amiri, et al., 2015:1380; Valadan, 
et al., 2014:176). Bu nedenle de daha büyük 
popülasyonlarla yapılan çalışmalar ile bu 
farklılıklar daha netleşebilir.  

Perineal ağrı ve sonuçta ortaya çıkan disparo-
ni postpartum cinsel fonksiyonun önemli bir 
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belirleyicisidir (Handa, 2006:254) Disparoni, 
doğumdan sonraki ilk üç ayda kadınların %41 
ile 45’i tarafından bildirilmiş (Signorello, et 
al., 2001:884; Barrett, et al., 2000:189) ve va-
jinal doğum sırasında oluşan perineal travma-
nın şiddetiyle güçlü bir şekilde ilişkili olduğu 
belirtilmiştir (Barrett, et al., 2000:187; Buh-
ling, et al., 2006:44). Barrett ve arkadaşları-
nın prospektif bir kohort çalışmasında, katı-
lımcıların %12’si doğum öncesi disparoni so-
rununu bildirirken, postpartum dönemde, bu 
sorun üçüncü ayda beş kat artarak %62 altıncı 
ayda ise %31 olduğu belirlenmiştir (Barrett, 
et al., 2000:189). Çalışmamızda vajinal do-
ğum yapanların %92.9’u, sezaryen olanların 
%72’sinin en çok yaşadığı sorunun disparo-
ni sorunu olduğu bulunmuştur. Goetsch’in 
(2000:963) çalışmasında, vajinal doğum ya-
pan kadınların %42’sinin, sezaryenle doğum 
yapanların ise, %29’unun, disparoni sorununu 
yaşadıkları belirlenmiştir. Yapılan farklı bir 
çalışmada, vajinal doğum yapmış ve medio-
lateral epizyotomisi olan primipar kadınların 
cinsel fonksiyonları sezaryen doğum yapmış 
kadınlar ile karşılaştırılmış ve vajinal doğum 
yapmış kadınların doğumdan sonraki üçüncü 
ayda cinsel yaşamda düşük memnuniyet ve 
daha yüksek disparoniye sahip oldukları be-
lirlenmiştir (Kahramanoğlu, 2017:910). 

Epizyotomi hattındaki ağrı ve kızarıklık özel-
likle cinsel ilişkide hoşnutsuzluğa ve kaçın-
maya neden olmaktadır (Alder,1989:810). 

Çalışmamızda, epizyotomi ile vajinal doğum 
yapan kadınların cinsel istek, cinsel uyarıl-
ma, lubrikasyon, orgazm, orgazm tatmini 
ve ACYÖ toplam puanlarının epizyotomi-
siz normal doğum yapan kadınlardan daha 
yüksek olduğu ve aralarında anlamlı fark 
bulunamamıştır.  Yapılan farklı bir çalışma-
da, epizyotomi ile vajinal doğum yapan ka-
dınların epizyotomi olmaksızın vajinal ve 
sezaryen doğum yapan kadınlara göre daha 
fazla cinsel sorun yaşadıkları ve lubrikasyon, 
orgazm ve doyum skorlarında azalma olduğu 
belirlenmiş ancak istatistiksel olarak bir an-
lamlı farklılık tespit edilmemiştir (Lagana, et 
al., 2015:315). Çalışma sonucu çalışmamızla 
benzerlik göstermektedir.

Cinsel fonksiyon bozukluğu, kadınlar arasın-
da sık görülen, kadının yaşam kalitesinin bo-
zulmasına, sosyal damgalanma korkusu yaşa-
masına neden olan ve kişiler arası ilişkilerini 
etkileyebilen bir sağlık problemidir (Lauman, 
et al., 1999:538). Yapılan çalışmalarda kadın-
ların %28,6 ile %48,3 arasında değişen oran-
larda cinsel fonksiyon bozukluğu yaşadıkları 
belirlenmiştir (Lauman, et al. 1999:537; De-
mir, et al., 2007:156; Ege, et al., 2010:142; 
Öksüz ve Malhan, 2006;654). Yapılan farklı 
bir çalışmada ise, cinsel ilişki sıklığı haftada 
üç kezden fazla olanlarda disparoni yaşama 
riskinin azaldığını belirtmiştir (Valadaras 
et al., 2008:1187). Çalışmamızda gebelik-
ten önce haftalık cinsel ilişki sayısı bir kez 
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olan kadınların (14.86±5.57), haftalık cinsel 
ilişki sayısı 5 kez ve üzerinde (7.94±3.02) 
olan kadınlara göre, doğum sonrası haftalık 
cinsel ilişki sayısı bir kez olan kadınların ise 
(14.95±5.61) haftalık cinsel ilişki sayısı beş 
kez olan kadınlara (8.92±2.88) göre daha faz-
la cinsel sorun yaşadığı belirlenmiştir. Yapı-
lan bir çalışmada, kadınların haftalık cinsel 
ilişki sıklığının ortalama 1.07±0.62 olduğu 
ve cinsel fonksiyon bozukluğu yaşadıkları 
belirlenmiştir (Ege, et al., 2010:143). Buda, 
cinsel ilişki sıklığı az olan kadınların cinsel 
fonksiyon bozukluğu yaşadıklarını düşündür-
mektedir.

Dünya sağlık örgütü doğum sonrası cinsel 
ilişkiye başlama zamanını 6 ile 8 hafta ola-
rak önermektedir (WHO,1999:432). İngiltere 
ve ABD’de postpartum dönemdeki kadınla-
rın, kısa bir süreden bir aç aya kadar, orta-
lama 3.2 hafta ile 16.5 hafta arasında cinsel 
ilişkiye başladıkları bulunmuştur (Rogers, 
et al.,2008:429; Barrett, et al., 2000:186; 
Signorello, et al., 2001:881; Buhling, et 
al., 2006:42). Çalışmamızda kadınların 
%84,9’unun altıncı haftadan sonra cinsel 
ilişkiye başladıkları görülmektedir. Yapılan 
araştırmalarda, kadınların büyük çoğunlu-
ğunun postpartum altıncı haftada cinsel ya-
şamlarına başladıkları belirlenmiştir (Turk, 
et al., 2010:e5 Erenel, vd., 2011:68;Eryılmaz, 
vd.,2005:198; Akyüz, 2009:76; Karaçam, 
2008b:28; Erbil, 2005:214). Bu araştırma so-

nuçları çalışmamızla benzerlik göstermekte-
dir. 

Doğum sonrası cinsel ilişkiye yeniden başla-
ma zamanı kültürel faktörlere göre değişiklik 
göstermektedir. Çalışmamızda doğum sonra-
sı dönemde cinsel ilişkiye başlama zamanına 
baktığımızda, sezaryen doğum yapan kadın-
ların tamamının, vajinal doğum yapan kadın-
ların ise, %95.2’sinin lohusalık döneminin 
bitmesi gerektiğine inandıkları belirlenmiştir. 
Benzer şekilde Akyüz’ün (2009:78) çalışma-
sındaki kadınların %30’u aynı görüşü bildi-
rirken, Şahin’in (2009:125) çalışmasında da 
kadınların doğum sonu ilk cinsel ilişkiye baş-
lama zamanının 40. gün olduğunu saptamış-
lardır. Bu durumda cinsel yaşama başlamada 
geleneksel ve dini inanışların etkin olduğu 
söylenebilir.

Literatürde kadınlara uygulanan fiziksel ve 
cinsel şiddetin cinsel yaşamı olumsuz yön-
de etkilediği bildirilmektedir (Abraham, et 
al., 1990:9; Harlow and Stewart, 2003:565). 
Çalışmamızda vajinal doğum yapan kadınla-
rın %19.5’i, sezaryen olanların %11’i doğum 
sonrası eşi tarafından cinsel ilişkiye zorlan-
dığı görülmektedir. Bunun yanında çalışma-
mızda doğum şekline bakılmaksızın kadın-
ların %15.3’ünün cinsel ilişkiye zorlandığı 
belirlenmiştir. Ancak çalışmamızda cinsel 
ilişki için zorlanan (9.7±3.51) ve zorlanma-
yan (12.91±4.03) kadınların ölçek puan or-
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talamaları arasındaki fark anlamlı bulun-
muştur.  Burada cinsel ilişkiye zorlanmayan 
kadınların puan ortalamalarının ölçek kesme 
noktasının üzerinde olduğunu ve daha fazla 
cinsel sorun yaşadıklarını göstermektedir. 
Akyüz’ün (2009:57) çalışmasında ise fizik-
sel veya cinsel şiddete uğrayan ve uğramayan 
kadınların doğum sonrası cinsel sorun yaşa-
dığı bulunmuştur.  Çalışmamızda cinsel iliş-
kiye zorlanmayan kadınların daha fazla cin-
sel sorun yaşamalarının nedeni doğum öncesi 
dönemde de cinsel sorunlarının olabileceğini 
düşündürmektedir. 

Sağlık güvencesi, kişilerin sağlıkla ilgili har-
camalarını karşılayarak yaşam kalitelerini 
yükseltmelerini sağlamaktadır. Çalışmamızda 
sağlık güvencesi olmayanların (9.55±3.62), 
olanlara (12.64±4.07) göre ACYÖ puanları 
daha düşük bulunmuştur. Ancak Akyüz’ün 
(2009:57) çalışmasında sağlık güvencesi olan 
ve olmayan kadınların doğum sonu dönem-
de benzer oranda cinsel sorun yaşadıkları 
belirlenmiştir. Çekirdek aile tipi, anne, baba 
ve evlenmemiş çocuk/ çocukların birlik-
te yaşadığı aile tipi iken geniş aile çekirdek 
ailenin evlenmiş çocukları ve onların kendi 
ailelerinin bir arada yaşadığı aile tipi olarak 
tanımlanmaktadır (Tezel, 2018:7). Çalış-
mamızda geniş ailede (14.6±6.21) yaşayan 
kadınların ACYÖ puan ortalaması çekirdek 
ailede (11.98±3.42) yaşayanlardan daha yük-
sek olduğu ancak aralarındaki farkın anlamlı 

olmadığı belirlenmiştir. Her ne kadar anlamlı 
farklılık saptanmamış olsa da geniş ailede ya-
şayanların ölçek ortalamasının daha yüksek 
olması, aile tipinin cinsel sorun yaşama ola-
sılığını etkileyebileceğini düşündürmektedir. 
Bunun nedeni ise, geniş ailede evde yaşayan 
birey sayısının fazla olması kadınların eşle-
ri ile iletişim sorunları yaşamalarına, utanma 
gibi duyguları hissetmelerine bağlı olabilece-
ği düşünülmektedir.

Çalışmamızda, doğum sonu bebek ile aynı 
odada kalmayan kadınların (13.00±4.87) 
ACYÖ puan ortalamasının bebek ile aynı 
odada kalan (11.78±2.99) kadınlardan daha 
fazla olduğu yani daha fazla cinsel sorun ya-
şadıkları ve aralarındaki farkın anlamlı olma-
dığı belirlenmiştir. Aralarındaki fark anlamlı 
olmasa da bebek ile aynı odada kalmayan ka-
dınların ACYÖ puan ortalamalarının yüksek 
olmasının nedeninin, kadınların doğum sonu 
dönemde bebeğin ihtiyaçlarına karşı aşırı du-
yarlı olmaları ve bebeğine ilişkin daha fazla 
endişe yaşamaları ile ilişkili olabileceği dü-
şünülmektedir.

SONUÇ 

Çalışmada hem vajinal doğum yapan hem 
de sezaryen doğum yapan primipar kadınla-
rın doğum sonu dönemde cinsel sorun, ağrı, 
kanama ve enfeksiyon gibi sağlık sorunları-
nı yaşadıkları belirlenmiştir. Bu doğrultuda 
hem hemşirelerin hem de diğer sağlık perso-
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nellerinin primipar kadınları, doğum öncesi 
dönemden başlayarak doğum sonu dönemde 
görülebilecek sağlık sorunlarına ilişkin bilgi-
lendirmeleri gerekmektedir. 

ÖNERİLER 

Sağlık personelleri üreme sağlığı kapsamın-
da doğum öncesi ve doğum sonu dönemler-
de kadınlara cinsel yaşama ilişkin ve doğum 
sonu dönemde görülebilecek sağlık sorunla-
rına yönelik gerekli eğitim ve danışmanlık 
hizmetlerini antenatal ve postpartum klinik 
izlemlerde ya da düzenli ev ziyaretleri ya-
parak sunmalıdır. Böylece kadınların cinsel 
yaşamlarında ve doğum sonu dönemde kar-
şılaşacakları diğer sağlık sorunlarının önlen-
mesine, erken dönemde tespitine ve gerekli 
tedavilerin yapılmasına yardımcı olunabilir. 
Bu da kadın sağlığının korunmasına ve ya-
şam kalitelerinin yükseltilmesine yardımcı 
olacaktır. Ayrıca bu çalışma, cinsel yaşam ve 
doğum sonu dönemde görülebilecek sağlık 
sorunlarına yönelik yapılacak olan eğitim ve 
danışmanlık hizmetlerinin etkinliğini belir-
lemek için yapılacak olan çalışmalara temel 
oluşturacaktır. 
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and importance: The postpartum period is a time of crisis specifically characteri-
zed by the way in which new living arrangements are established, individuals experience chan-
ges in their sexual live in the transition into parenthood, couples adjust to their roles as parents, 
anatomical and hormonal changes occur in a woman’s reproductive organs, and a return to 
sexual activity is initiated after delivery. The period following delivery is fraught with myriad 
psychological, physical, socio-cultural, ethical and religious factors that influence a couple’s 
standards of health and living. While the earliest recommended time of returning to an active 
sexual life after delivery is the second week, in which bleeding and the risk of infection dec-
reases, it is only after six weeks following the delivery that uterine involution is completed, a 
woman returns to her vaginal physiology, episiotomy tissue repairs are healed and lochia ends. 
Additionally, studies have indicated that there is a significant increase in problems related to 
sexual health in the postpartum period (Eryilmaz, at al., 2005:198; Barrett, et al., 2000:188). 
At the same time, there have also been various studies exploring whether the type of delivery 
affects sexual life. One study reports that the postpartum sexual functionality of women deli-
vering by cesarean section is better than those experiencing vaginal delivery or an episiotomy 
(Baksu, et al., 2007: 403).  Aim: This study was conducted with the aim of evaluating the 
postpartum sexual lives of primiparous women who had vaginal and cesarean delivery.  It is be-
lieved that the findings will help healthcare providers identify the problems women experience 
in their postpartum sexual lives and accordingly provide education and counseling services in 
order to contribute to raising women’s quality of life during this period. Method: Conducted 
as a descriptive research, the study recruited a sample of 150 primiparae living in the city of 
Trabzon, Turkey who were registered at 6 Family Health Centers in the area and consented to 
participate in the research in the postpartum period of 2-6 months between September 28, 2017 
- December 30, 2017. The data for the research were collected through a questionnaire and the 
Arizona Sexual Experiences Scale.  The results were evaluated with frequency, percentage, ave-
rage, standard deviation, median, minimum, maximum, Chi-square, Kruskal Wallis and Mann 
Whitney U test.  Results: It was determined that 52.4% of the vaginal and cesarean-delivered 
primiparous mothers had sexual problems in the postpartum period. It was found that 92.9% 
of vaginal deliveries and 72.0% of caesarean section experienced dyspareunia. The mean score 
of the Arizona Sexual Experiences Scale was found (X =12.24 ± 3.92) in those having vaginal 
delivery and (X =12.61 ± 4.33) in those having cesarean delivery and the difference between 
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them was not significant (p>0.05). The time women who delivered vaginally started to have 
sex again was determined as when the baby was 1-5 weeks old for 11.7%, when the baby was 
6-10 weeks old for 83.1%, and when the baby was 10 weeks or over for 5.2%. The data for 
women delivering by cesarean section was when the baby was 1-5 weeks old for 12.3%, when 
the baby was 6-10 weeks old for 84.9%, and when the baby was 10 weeks or older for 2.7%.  
In our study, it was determined that the women who had vaginal delivery (18.2%) and cesarean 
deliveries (34.2%) had problems when they started their sexual lives. Of the women who had a 
vaginal delivery, 92.9% complained of dyspareunia; among the women delivering by cesarean 
section, it was seen that 72% experienced dyspareunia. The difference between the women’s 
sexual dysfunction mean scores and the variables of experiencing problems at the start of sexual 
activity, the weekly number of sexual intercourses after delivery, the state of being forced to 
have sex by husband,  the existence of religious and cultural opinions with regard to postpartum 
sexual intercourse and  the scores of the Arizona Sexual Experiences Scale was observed to be 
significant (p<0.05).  However, a significant difference was not found between the mean sexual 
dysfunction scores and the mode of delivery or the practice of an episiotomy (p>0.05). Conclu-
sion: In our study, it was determined that primiparous women had problems related to sexuality 
in the postpartum period. At the same time, it was determined that primiparous women who had 
vaginal delivery and cesarean delivery experienced health problems such as sexual problems, 
pain, bleeding and infection at the postpartum period.  
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YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BEBEĞİ YATAN 
ANNELERİN ANNE-BEBEK BAĞLANMA DÜZEYLERİ VE BEBEĞİN 

EVDE BAKIMINA YÖNELİK GEREKSİNİMLERİ (1)

MOTHER TO INFANT BONDING LEVELS OF MOTHERS WHOSE 
NEWBORN INFANTS ARE IN THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT 

AND THEIR NEEDS REGARDING THE INFANT CARE AT HOME
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Öz: Amaç: Bu çalışmada yenidoğan yoğun bakım ünitesin-
de bebeği yatan annelerin anne bebek bağlanma düzeyinin ve 
annelerin bebek bakımına ilişkin evde bakıma yönelik gerek-
sinimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Kesitsel 
türde bir çalışmadır.  Araştırmanın evrenini bir kadın doğum 
ve çocuk hastalıkları hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünite-
sinde (YYBÜ) bebeği yatan anneler, örneklemi ise gelişigüzel 
örneklem yöntemiyle seçilen 100 anne oluşturmuştur.  Araş-
tırma verileri, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusun-
da geliştirilen Bilgi Formu ve Anne- Bebek Bağlanma Ölçeği 
(ABBÖ) ile toplanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan an-
nelerin yaş ortalaması 26.5±6.3 olup %25’nin eğitim düzeyi 
ilkokul mezunu, %84’ü ev hanımıdır. Annelerin %68’si gebe-
liğin plansız olduğunu,  %88’i bebeği doğurmayı istediğini, 
%57’si bebeğin istenilen cinsiyette doğduğunu ifade etmiştir. 
Bebeklerin %45’inin YYBÜ’ne yatma nedeni solunum sıkın-
tısıdır. Annelerin Anne-Bebek Bağlanma Ölçeği puan ortala-
ması 2.8 ± 2.0 olarak belirlenmiştir. Annelerin %53’ü bebeğin 
evde bakımında zorlanacağını düşünmektedir. Anneler en faz-
la bebek banyosu,  çocuğun sağlık durumundaki bozulmanın 
farkına varamama ve hastalığını takip etme konusunda zorla-
nacaklarını ifade etmektedirler. Sonuç:  Sonuç olarak annele-
rin bebek bağlanma düzeyinin oldukça iyi olduğu söylenebi-
lir. Annelerin yaklaşık yarısı taburculuk sonrası bebeklerinin 
evde bakımında zorlanacağını düşünmektedir ve bu konuda 
desteğe gereksinim duymaktadırlar.

Anahtar Kelimeler:  Yenidoğan, Yoğun Bakım,  Evde Bakım, 
Bağlanma

Abstract: Aim: In this study, it was aimed to determine the 
mother-to-infant bonding level of mothers whose infants were 
in the neonatal intensive care unit and their needs regarding 
the infant care at home. Method: Research is a cross-sectional 
study. The population of the study included mothers whose 
infants were in the neonatal intensive care unit (NICU) in a 
maternity and children hospital and sampling consisted of 100 
mothers selected by random sampling method. The data of the 
research were collected in the hospital environment through 
the Information Form developed by the researchers in accor-
dance with the literature and the Mother-to-Infant Bonding 
Scale (MIBS). Results:  The average age of the participating 
mothers was 26.5±6.3, 25% of them were primary school gra-
duates and 84% were housewives. 68% of them stated that 
their pregnancies were unplanned, 88% wanted to deliver the 
infant, and 57% said that the infant was born with the desired 
sex. The reason why 45% of infants lied in the NICU was 
respiratory distress. The mean score of MIBS of the mothers 
was 2.8±2.0. 53% of the parents thought that babies would 
have difficulties in home care. They stated that they were most 
likely to have difficulties in noticing the infant’s health con-
dition and following-up the disease. Conclusion: As a result, 
it could be said that the infant bonding level of the mothers 
was very good. Almost half of them thought that they would 
have difficulty in infant care at home after discharge and need 
support. 

Key Words: Newborn, Intensive Care, Home Care, Bonding

(1)  Sorumlu Yazar: Betül AKTAŞ, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gaziantep / Türkiye,  betulaktas36@
gmail.com, Geliş tarihi:29.08.2018, Düzeltme Tarihi / Revised: 12.02.2019-13.03.2019 Kabul Tarihi / Accepted: 
25.03.2019 Makalenin Türü: Type of Article (Araştırma – Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması 
/ Conflict of Interest: Yok / None “Etik Kurul Raporu Var- Yes Ethics Committe (SANKO Üniversitesi Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulu, Tarih: 01.12.2017, Oturum No: 2017/08, Karar No:03”

Doi: 10.17371/UHD.2019.1.2

UHD ULUSLARARASI HAKEMLI HEMŞIRELIK ARAŞTIRMALARI DERGISI 

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES 



UHD
www.khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Dönemi Sayı: 15 Yıl: 2019

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Winter Spring Semester Issue: 15 Year: 2019

ID:433 K:917
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)

170

ULUSLARARASI HAKEMLİ
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

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

GİRİŞ

Tüm anne ve baba adayları doğum sonun-
da sağlıklı bir bebek sahibi olma beklentisi 
içinde olurlar. Fakat prematürelik ve düşük 
doğum ağırlığı gibi nedenlerden ötürü bu ha-
yalini gerçekleştiremeyen ebeveynler akut 
emosyonel bir kriz durumu yaşarlar. (Yıldırım 
ve Gökyıldız, 2004:74; Alves et al., 2016:74; 
Hülür vd., 2014:19). Prematüre veya doğum 
ağırlığı düşük olarak doğan bebekler, solu-
num problemi, beslenememe gibi nedenlere 
bağlı olarak yüksek riskli olarak kabul edil-
mekte ve profesyonel bakım için yenidoğan 
yoğun bakım ünitelerine alınmaktadır. (Yıl-
dırım ve Gökyıldız, 2004:74; Sola ve Diken, 
2008:23). 

Yenidoğanın yoğun bakım ünitesinde olma-
sı aile sağlığını olumsuz etkileyecek bir kriz 
durumdur.  Hastaneye yatış süresince aileler, 
çocuklarından fiziksel olarak ayrı olma, ken-
dilerinin kontrolleri dışında bir iletişimlerinin 
olması, bebeklerinin sağlığına yönelik endişe-
leri ve korkuları gibi nedenlerden dolayı yeni 
rollerine adaptasyonda zorluk yaşayabilirler 
(Alves et al., 2016:74). Yenidoğan yoğun ba-
kım ünitesine bebeği alınan ebeveynlerin be-
bekleri ile sürdürmeleri gereken etkileşimleri 
kesintiye uğradığında yaşadıkları negatif duy-
gular artmaktadır (Çalışır vd., 2008:32).

Yenidoğan ünitesinde kullanılan tıbbi bakım 
ve teknolojik malzemelerin karmaşıklığının 

yanı sıra, bebeğin sağlığı ve sağ kalımı ile 
ilgili endişeler ebeveynleri derinden üzebi-
lir. Bebeğin görünüşü ve davranışsal tepkileri 
ebeveynlerde strese neden olabilir (Hall et al., 
2016:69-70).  Ayrıca bebeklerinin doğumuyla 
birlikte planladığı/hayal ettiği ev ortamından 
uzak hastanede sağlık personeli tarafından 
bakım alıyor olması ebeveynlik rollerinin ge-
lişmesini zorlayarak stresi daha da artırabilir.  
Stres hissi ve normal bir ebeveyn rolü kazana-
mama bebeğin hastaneden taburcu edilmesin-
den sonra da devam edebilir (Mousavi et al., 
20016:1-2; Hall et al., 2016:69-70). 

Anne-bebek ilişkisinin erken değerlendiril-
mesi bebeğin psikososyal ve fiziksel gelişimi 
ve gelecekte oluşabilecek çocuk istismarının 
önlenmesinde de oldukça önemlidir (Bienfait 
et al., 2011:281-282). Anne bebek arasındaki 
fiziksel temas ile bağlanma teşvik edilebile-
ceği gibi, prematürelik, doğuştan fiziksel pa-
toloji gibi bebek ile ilgili faktörlerden olum-
suz da etkilenebilir (Bienfait et al., 2011:281-
282).

Yenidoğan dönemindeki bir bebeğin annesi 
ile olan etkileşiminin kısıtlanması, bebeğin 
anneden erken dönemde ayrılması ve anne-
nin bebeğin sağlığı için kaygı/korku duyması, 
anne-bebek arasında doyum sağlayıcı ilişki 
gelişmesini engellemekte ve anne-bebek bağ-
lanma sürecini zorlaştırabilmektedir (Erdeve 
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vd., 2008:106-107; Bienfait et al., 2011:281-
282; Dereli Yılmaz, 2013:29).

Doğum sonrası dönemde anne bebek etkile-
şiminin başlatılmasında hemşirelik yaklaşım-
ları oldukça önem taşımaktadır. Bu süreçteki 
hemşirelik girişimleri anne ve bebek sağlığını 
değerlendirme ve anne bebek bağlanmasın-
da gelişecek riskleri erken dönemde tespit 
etmek açısından önemlidir (Öztürk ve Erci, 
2016;134).

Bebeği yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 
tedavi gören birçok anne bebeğin bakımına 
katılma konusunda tedirginlik yaşamakta ve 
zorlanmaktadır. Bu süreçte öncelikli olarak 
anne-bebek bağlanmasını bir an önce başlat-
mak için etkileşim ortamı oluşturulmalıdır. 
Anne ve bebeğin birlikteliğini sağlayacak, 
annelerin yenidoğanın bakımına katılımları-
nı teşvik edecek güvenli girişimler planlan-
malıdır. Ebeveynler ile yenidoğanın yoğun 
bakımda yatışı süresince ailenin eve geçişe 
nasıl hazırlanacakları konuşulmalı ve evde 
bakıma yönelik becerileri geliştirilmelidir. 
(Erdeve vd., 2008:106,107).

Bebeğin taburcu edilmesinden çok sonra bile, 
aileler günlük hayatta ve devam eden duru-
ma uygun olarak birçok sorunla karşı karşıya 
kalmaktadırlar (Mousavi et al., 2016:1,2). Bu 
nedenle hem tıbbi hem sosyal açıdan bakıl-
dığında bebek taburcu edildikten sonra da 
tıbbi bakımın yanı sıra ailelere yönelik sos-

yal desteğin sağlanması ve hastane bakımı-
nı, bebek bakımı hakkında bilgiyi ve toplum 
temelli içeriği olan kapsamlı bakım planları-
nın sürdürülmesi önemlidir (Mousavi et al., 
2016:1,2; Hall et al., 2016:69,70). 

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan 
bebeklerin taburculuktan sonra yeniden has-
taneye yatışlarının azaltılmasında, komp-
likasyon belirtilerinin erken dönemde tes-
pit edilmesinde, yenidoğanın aile ortamının 
değerlendirilmesinde, ebeveynlerin bakıma 
katılmalarının sağlanmasında, becerilerinin 
arttırılması ve cesaretlendirilmelerinde ve 
ebeveynlerin eksik oldukları konularda eği-
tim alabilecekleri bir fırsat oluşturulmasında 
hemşirelerin yürütebileceği evde bakım uy-
gulamaları oldukça önemlidir (Pazarcıkcı ve 
Efe 2017:50).

Bu bilgiler doğrultusunda, bu çalışmada ye-
nidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği ya-
tan annelerin anne bebek bağlanma düzeyinin 
ve annelerin bebek bakımına ilişkin evde ba-
kıma yönelik gereksinimlerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Araştırma kesitsel olarak yapılmıştır.  Araş-
tırmanın evrenini bir kadın doğum ve çocuk 
hastalıkları hastanesi yenidoğan yoğun ba-
kım ünitesinde (YYBÜ) bebeği yatan anne-
ler oluşturmuştur. Örnekleme ise Ocak-Mart 
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2018 tarihleri arasında yoğun bakım ünitesin-
de (YYBÜ) bebeği yatan anneler alınmıştır. 
Araştırmanın yapıldığı üç aylık sürede ye-
nidoğan yoğun bakım ünitesine toplam 504 
hasta yatmıştır. Bu hastaların 303 tanesi ya-
bancı uyruklu (Suriyeli), 201tanesi Türk’tür. 
201 hastadan çalışmaya katılmak istemeyen 
ve çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşı-
lamayan (93 anne) ve veri toplama araçları-
nı eksik dolduran (8 anne) anneler çalışma 
dışı bırakılmıştır. Çalışma 100 anne ile ta-
mamlanmıştır. Örneklemin gücü %95 güven 
aralığında 0.05 yanılgı düzeyinde 0.25 etki 
büyüklüğünde 0.95 olarak belirlenmiştir. An-
nelerin araştırmaya alınma kriterleri arasında; 
araştırmaya katılmaya gönüllü olma, bebeğin 
en az bir haftadır yoğun bakım ünitesinde ya-
tıyor olması, annenin iletişim probleminin ol-
maması, annenin yoğun bakım ünitesine gir-
meye engel teşkil eden herhangi bir hastalığa 
(bulaşıcı enfeksiyon hastalıkları gibi) sahip 
olmaması yer almaktadır. Araştırma verileri, 
araştırmacılar tarafından literatür doğrultu-
sunda geliştirilen Bilgi Formu ve Anne-Be-
bek Bağlanma Ölçeği (ABBÖ) kullanılarak 
anneler ile yüz yüze görüşme tekniği ile has-
tane ortamında toplanmıştır.

Veri Toplama Araçları

Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından li-
teratür doğrultusunda geliştirilen form yedi 
tane sosyo demografik, dokuz tane bebeğin 

ve annenin doğuma ilişkin özelliklerini içe-
ren ve beş tane bebeğin evde bakımına ilişkin 
anne gereksinimlerini belirlemeye yönelik 
toplam 21 sorudan oluşmaktadır.

Anne-Bebek Bağlanma Ölçeği (ABBÖ): An-
ne-Bebek Bağlanma Ölçeği (ABBÖ), annenin 
bebeğine karşı hissettiklerini tek bir kelime 
ile ifade etmesine olanak sağlayan doğumdan 
sonraki ilk günden itibaren uygulanabilen bir 
ölçektir. Anne tarafından tek başına kolaylık-
la uygulanabilen bu ölçek, bebekle kurulan 
bağ ile annenin doğum sonrası dönemdeki ruh 
hali arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Taylor 
ve arkadaşları tarafından 2005 yılında geliş-
tirilen ölçeğin özgün adı Mother-to-Infant 
Bonding Scale” dır (Karabulak Aydemir ve 
Alparslan, 2016:188,199).  Ölçeğin geçerlilik 
ve güvenirlik çalışması ülkemizde Karabulak 
Aydemir ve Alparslan (2016:188) tarafından 
yapılmıştır. Dörtlü likert tipi olan ölçek se-
kiz maddeden oluşmaktadır. Dört seçenekten 
oluşan yanıtlar 0-3 arasında puanlanmakta, 
ölçekten alınabilecek en düşük puan 0 ve en 
yüksek puan 24’dür. Ölçeğin geçerlilik güve-
nirlik çalışmasında Cronbach Alpha katsayı-
sı doğumdan sonraki birinci gün için 0.695 
ve doğumdan 8-10 hafta sonraki gün için 
0.683 olarak bildirilmiştir (Karabulak Ayde-
mir ve Alparslan, 2016:188,199; Yalçın vd., 
2014:247). Bu çalışma için Cronbach Alpha 
katsayısı 0.630 olarak belirlenmiştir. 
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Verilerin istatistiksel analizi Statistical Packa-
ge for the Social Sciences (SPSS 23.0) prog-
ramında, verilerin parametrik veya paramet-
rik olmadığını belirlemek için Kolmogorov 
Smirnov Testi, tanımlayıcı istatistikler (sayı, 
yüzde), bağımsız gruplarda t testi, oneway 
anova analizi kullanılarak yapılmıştır. İstatis-
tiksel önemlilik düzeyi p< 0.05 olarak kabul 
edilmiştir.

Etik İlkeler: Çalışma için SANKO Üniver-
sitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 
etik kurul onayı (Tarih: 01.12.2017, Oturum 
No: 2017/08, Karar No:03) kurumdan izin, 
veri toplamak için kullanılan ölçeğin geçer-
lilik ve güvenirliğini yapan yazarlardan kul-

lanım izni ve araştırmaya katılan annelerden, 
araştırmanın amacıyla ilgili bilgi verilerek 
sözlü onam alınmıştır.

Araştırmanın sınırlılıkları: Çalışmanın tek 
bir kadın doğum ve çocuk hastalıkları hasta-
nesindeki yenidoğan yoğun bakım ünitesin-
de bebeği yatan annelerle gerçekleştirilmesi, 
çalışma bulgularının genellenmesini engelle-
mektedir. 

BULGULAR

Araştırmaya katılan annelerin sosyo-demog-
rafik özelliklerinin dağılımı Tablo 1’de göste-
rilmiştir.  
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Tablo 1. Annelerin Sosyo Demografik Özellikleri (n=100)

Sosyo Demografik Özellikler              

Annenin Yaş*                                   26.5±6.3 (min: 17 mak: 42)

                                                                          Sayı                                       %

Eğitim Durumu
  Okur-yazar değil
  Okur-yazar
  İlkokul mezunu
  Ortaokul mezunu
  Lise mezunu
  Üniversite mezunu

19
18
25
17
13
8

19.0
18.0
25.0
17.0
13.0
8.0

Çalışma Durumu
  Çalışan
  Çalışmayan

84
16

84.0
16.0

Ekonomik Durum
  Gelir giderden az
  Gelir gidere eşit
  Gelir giderden çok

59
39
2

59.0
39.0
2.0

Aile Tipi
  Çekirdek aile
  Geniş aile

60
40

60.0
40.0

Annenin Gebelik Sayısı
  Bir
  İki
  Üç
  Dört ve üzeri

26
33
19
22

26.0
33.0
19.0
22.0

Yaşayan Çocuk Sayısı
  Bir
  İki
  Üç
  Dört ve üzeri

32
31
18
19

32.0
31.0
18.0
19.0

*Ortalama olarak verilmiştir.

Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması 
26.5±6.3 (min: 17 mak: 42) olup %25’nin eği-

tim düzeyi ilkokul mezunu, %84’ü ev hanımı, 
%60’nın aile tipi çekirdek aile, %33’nün ge-
belik sayısı iki ve %32’sinin yaşayan çocuk 
sayısı birdir (Tablo 1).
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Tablo 2.Bebeklerin ve Annelerin Doğuma İlişkin Özellikleri  (n=100)

Bebeğin ve Annenin Doğuma İlişkin Özellikleri  Sayı %

Gebeliğin planlı olup olmama durumu
  Planlı gebelik
  Plansız gebelik 

                  
68
32

68.0
32.0

Bebeğin doğumunu isteme durumu
  İsteyerek doğuran
  İstemeyerek doğuran

88
12

88.0
12.0

Bebeğin istenilen cinsiyette doğma durumu
  İstenilen cinsiyette doğan
  İstenilen cinsiyette doğmayan
  Cinsiyet tercihi olmayan

57
16
27

57.0
16.0
27.0

Bebeğin cinsiyeti 
  Kız
  Erkek

47
53

47.0
53.0

Doğum şekli
  Normal doğum
  Sezaryen

41
59

41.0
59.0

Doğum sonrası annenin bebeğe dokunma zamanı
  İlk yarım saat
  30-60 dakika
  1 -3 saat 

35
  8
57

35.0
  8.0
  7.0

İlk anne sütü verilme zamanı
1. saatte

  2-5. saatte
  8-12. saatte
  24 saat sonra
  48 saat sonra
  Hiç verilmeyen

31
11
15
26
  2
15

31.0
11.0
15.0
26.0

2.0
15.0
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Bebeğin yoğun bakım ünitesinde yatma nedeni
  Solunum sıkıntısı
  Prematüre
  Yüksek ateş
  DM anne bebeği
  Emmeme
  Enfeksiyon
  Hiperbilirubinemi
  Kusma
  Mekonyum aspirasyonu

45
19
 3
 2
 1
6
9

 14
1

45.0
19.0
3.0
2.0
1.0
6.0
9.0

 4.0
 1.0

Annenin bebeği gün içinde YYBÜ’de görme sıklığı

  1 kez
  2 kez
  3 kez
  5 kez
  8 kez

16
27
15
4
38

16.0
27.0
15.0
  4.0
38.0

*Ortalama olarak verilmiştir.

Bebeklerin ve annelerin doğuma ilişkin özel-
likleri Tablo 2’de gösterilmiştir.  Annele-
rin %96’sı doğum öncesi bakım almamıştır.  
Annelerin %68’i gebeliğin plansız olduğu-
nu,  %88’i bebeğini isteyerek doğurduğunu, 
%57’si bebeğin istenilen cinsiyette doğduğu-
nu ve   %59’u doğum şeklinin sezaryen oldu-

ğunu ifade etmiştir. Bebeklerin %53’nün cin-
siyeti erkektir. Annelerin %57’si bebeklerine 
doğumdan 1-3 saat sonra dokunmuş, %26’sı 
ilk anne sütünü 24 saat sonra vermiş, bebek-
lerin %45’inin YYBÜ’ne yatma nedeni so-
lunum sıkıntısıdır ve annelerin %38’i günde 
sekiz kez YYBÜ’de bebeklerini gördüğünü 
ifade etmiştir (Tablo 2).

Tablo 3. Annelerin Anne-Bebek Bağlanma Ölçeği Puan Ortalaması

X ±SD
Min Mak

Anne-Bebek Bağlanma Ölçeği ( ABBÖ) 2.8 ± 2.0 0.0 11.0

Annelerin Anne-Bebek Bağlanma Ölçeği 
puan ortalaması 2.8 ± 2.0 (min=0.0 mak=11.0) 
olarak belirlenmiştir (Tablo 3). 

Anne-bebek Bağlanma ölçeği puan orta-
laması ve anne ve bebeğe ait bazı özelikler 
karşılaştırıldığında; Doğum şekli,   bebeğin 
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cinsiyeti,  bebeğin istenilen cinsiyette doğma 
durumu,  doğumda bebeğe dokunma zamanı, 
gün içerisinde bebeği yoğun bakımda görme 
sıklığı,  bebeğin evde bakımı konusunda an-
nenin yeterli hissetme durumu,  evde bakım-

da zorlanma durumu, evde bakımda destek 
ihtiyacı ile annelerin Anne-Bebek Bağlanma 
ölçeği puan ortalaması arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır 
(p>0.05).

Tablo 4. Annelerin Bebeğin Evde Bakımına Yönelik Gereksinimleri (n=100)

Evde bakıma gereksinimleri  Sayı %

Evde bakımda zorlanma durumu
  Zorlanacağını düşünen
  Zorlanmayacağını düşünen

53
47

53.0
47.0

Evde bakımda zorlanılacak durumlar*
  Banyo yaptırma 
  Genel durumdaki bozulmanın farkına varma
  Sağlığını koruma/Hastalığını takip etme 
  Bebek bakımı hakkında yeterli bilgiye sahip olma
  Bebeği rahatlatma/sakinleştirme       
  Emzirme/ besleme          
  Uygun kıyafet giydirme (kalınlık-incelik) 
  Gazını çıkarma       
  Dokunma
  Alt temizliğini yapma
  Kıyafet çıkarıp- giydirme
  Bebeğin düzenli sağlık kontrollerini yaptırma   
  İlaçlarını kullanma
  Aşılarını yaptırma

44
26
25
17
14
12
12
11
6
4
5
3
7
5

21.7
12.8
12.3
8.4
6.9
5.9
5.9
5.4
2.7
1.8
2.5
1.5
3.6
2.5

Evde bakımda destek ihtiyacı
  İhtiyaç duyan
  İhtiyaç duymayan

63
37

63.0
37.0

Evde bakımda desteği olma durumu
  Desteği olan 
  Desteği olmayan

72
28

72.0
28.0
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Destek Olacak kişi
  Anne
  Kayınvalide
  Eş
  Çocuklar
  Desteği Olmayan

28
30
13
1
28

28.0
30.0
13.0
1.0
28.0

*Birden çok cevap verilmiştir.

Annelerin %53’ü bebeğin evde bakımında 
zorlanacağını düşünmekte, evde bakımda 
zorlanılacak konular sırasıyla banyo yaptır-
ma (%21.7), genel durumdaki bozulmanın 
farkına varamama (%12.8), sağlığını koru-
ma/hastalığını takip etme (%12.3) olarak yer 
almakta, annelerin %63’ü evde bakımda des-
teğe ihtiyaç duymakta, %72’sinin evde ba-
kımda desteği var ve %30’u evde bakımda 
destek olacak kişinin kayınvalidesi olduğunu 
ifade etmiştir (Tablo 4).

TARTIŞMA

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği 
yatan annelerin anne bebek bağlanma düzeyi-
nin ve annelerin bebek bakımına ilişkin evde 
bakıma yönelik gereksinimlerinin belirlendi-
ği bu çalışmada elde edilen bulgular literatür 
doğrultusunda tartışılmıştır.

Bu çalışmada annelerin Anne-Bebek Bağ-
lanma Ölçeği puan ortalaması 2.8±2.0 olarak 
belirlenmiştir. Ölçekten yüksek puan alınma-
sı anne bebek bağlanmasında sorunu göster-
mektedir.  Ölçekten alınabilecek maksimum 

puan göz önüne alındığında; bu çalışmadan 
elde edilen puanının oldukça düşük olması 
anne-bebek bağlanmasında sorun olmadığına 
işaret etmektedir. 

Anne-bebek Bağlanma ölçeği puan ortalama-
sı ile doğum şekli,  bebeğin cinsiyeti,  bebeğin 
istenilen cinsiyette doğma durumu, doğumda 
bebeğe dokunma zamanı, gün içerisinde be-
beği yoğun bakımda görme sıklığı,  bebeğin 
evde bakımı konusunda annenin yeterli his-
setme durumu, evde bakımda zorlanma du-
rumu, evde bakımda destek ihtiyacı gibi anne 
ve bebeğe ait bazı özelikler karşılaştırıldığın-
da,  annelerin Anne-Bebek Bağlanma ölçeği 
puan ortalamalarında farklılık görülmemiştir.

Demirel ve ark. (2017:73) annelerin anne-
bebek bağlanma ölçeği puan ortalamasını 
1.13±1.81 olarak saptamıştır ve araştırmaya 
katılan kadınların anne bebek bağlanma dü-
zeylerinin yüksek olduğunu ve istekli gebeli-
ğin anne bebek arasındaki bağı güçlendirdiği-
ni ifade etmiştir.

Alınabilecek en yüksek puanın 104 ve yük-
sek puanın maternal bağlanmanın yüksek 
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olduğunu ifade ettiği maternal bağlanma ile 
ilgili başka bir ölçekle yapılan çalışma sonuç-
larına göre; Bilgin ve Ecevit Parlar (2018:89) 
normal doğum yapan ve doğum sonunda be-
beğinde herhangi bir komplikasyon gelişme-
yen annelerle yaptığı çalışmasında, maternal 
bağlanma puan ortalamasını 99.63 olarak be-
lirlemiştir. Öztürk ve Saruhan (2013:40) ise 
yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği 
yatan annelerle yaptığı araştırmada, anne-
lerin maternal bağlanma puan ortalamasını 
87.18±5.46 olarak belirlemişler ve maternal 
bağlanma puanlarının diğer çalışmalara göre 
daha düşük olmasını, prematüre bebek anne-
leri ile çalışılmış olmayla ve hospitalizasyon 
süreci nedeniyle ile anne bebek bağlanmasını 
artıracak olan duyguların yaşanılmamasıyla 
ilişkilendirmişlerdir.  Bilgin ve Ecevit Parlar 
(2018;13) annenin yaşının, gebeliğin planlı 
olup olmadığının, anneliği önceden deneyim-
lemenin ve sosyal destek yetersizlik algısının 
maternal bağlanmayı ve annelik rolüne ilişkin 
görüşleri etkilemediğini fakat,  anne eğitim 
düzeyinin, gelir algısının, stres durumunun, 
annenin çalışma şeklinin, gebelik, doğum ve 
doğum sonu dönemde yaşanan sorunların, 
geleneksel uygulamaların, ebeveynliğe hazır-
lık eğitiminin, annelerin sosyal destek algısı-
nın ve eş uyumunun maternal bağlanma puan 
ortalamasını ve annelik rolüne ilişkin görüş-
leri etkilediğini ifade etmişlerdir.

Doğum sonrası anne bebek bağlanma davra-
nışlarının temeli gebelik sürecindeki anne be-
bek bağlanması ile atıldığından doğum sonra-
sı dönemdeki faktörlerin bağlanma düzeyin-
de çok fazla etkili olmadığı düşünülmektedir.

Bu çalışmada annelerin yarısı bebeğin evde 
bakımında zorlanacağını düşünmekte,  evde 
bakımda zorlanılacak konular arasında sıra-
sıyla banyo yaptırma, genel durumdaki bo-
zulmanın farkına varamama, sağlığını ko-
ruma/hastalığını takip etme yer almaktadır. 
Annelerin büyük çoğunluğu evde bakımda 
desteğe ihtiyaç duyduğunu ve destek sağla-
yacak birilerinin olduğunu dile getirirken 
önemli bir kısmıda bakımda destek olacak 
kişinin kayınvalidesi olduğunu ifade etmiştir.

Kurnaz (2007:84) yenidoğan yoğun bakım 
ünitesinde bebeği yatan annelerin prematüre 
bebek bakımına ilişkin el yıkama, emzirme, 
beslenme sıklığı gibi bilgilerin yanısıra; ev-
deki bakımına yönelik bebeğin kıyafeti, ban-
yo sıklığı, hastalıklardan koruma ve bebekle-
rinin hastalanması durumunda yapılacaklar 
konusunda bilgilerinin yetersiz olduğunu ifa-
de etmiştir. Aynı çalışmada annelerin önemli 
bir kısmının kendi ve bebek bakımlarına yö-
nelik ve bebeklerinin taburculuğunda, hasta-
lık ve evdeki bakımına yönelik endişelerinin 
olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca anneler be-
bek bakımına ilişkin yetersiz bilgi nedeniyle 
desteğe gereksinim duyduğunu, bir kısmının 
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hiç desteği olmadığını ve yeterli eş desteğinin 
de olmadığını dile getirmiştir.

Prematüre bebek anneleri ile yapılan bir ça-
lışmada, annelerin bebeğin evdeki bakımına 
yönelik gereksinimlerinin öncelikli olarak 
bebeğin, banyosu, beslenmesi, tanısı ve ku-
cağa alınıp-tutulması gibi konularda olduğu 
saptanmıştır. Ayrıca annelerin, banyo yaptır-
ma, pamukçuk bakımı, bebeğin giyimi, be-
bek odasının düzenlenmesi gibi durumlarda 
evde bakım verme yeterliliklerini düşük ola-
rak algıladıkları ifade edilmiştir (Taş Arslan 
ve Turgut 2013:123).

Başer ve ark. (2015:55) çalışmasında ebe-
veynler genel bebek bakımı, besleme, bebe-
ğin küçük olması, maddi durum ve zaman 
ayıramama gibi durumlardan dolayı güçlük 
yaşayabileceklerini ifade etmişlerdir.  Kay-
nak ve Sunal (2013:7) yenidoğan yoğun ba-
kım ünitesinde bebeği yatan annelerin yeni-
doğan bakımına yönelik bilgilerinin oldukça 
düşük olduğunu saptamıştır.

Çalışmamızda annelerin yarısından fazlası 
evde bebek bakımda zorlanacaklarını ve ba-
kımda desteğe ihtiyaçlarının olacağını ifade 
ederken yine büyük çoğunluğunun evde ba-
kımda desteğinin olduğunu dile getirmesi 
toplumumuzun kültürel yapısından ötürü ge-
lin kaynana dayanışmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir.

SONUÇ 

Sonuç olarak annelerin bebek bağlanma dü-
zeyinin oldukça iyi olduğu belirlenirken, an-
nelerin yaklaşık yarısı taburculuk sonrası be-
beklerinin evde bakımında zorlanacağını dü-
şündüğü, özelliklede, en fazla bebek banyo-
su,  çocuğun sağlık durumundaki bozulmanın 
farkına varamama ve hastalığını takip etme 
konusunda zorlanacaklarını ifade etmişlerdir 
ve bu konularda desteğe gereksinim duymak-
tadırlar.  

ÖNERİLER

Bu sonuçlar doğrultusunda; YYBÜ bebeği 
yatan annelerin, yenidoğan bebeklerin bakım 
yönetimine dahil etmesi, annelerin yenidoğan 
bakımı konusunda bilgilendirmesi ve bilinç-
lendirilmesi, ev ortamında ebeveynlerin ye-
terliliklerini değerlendirmek, bebek ve aile-
sinin günlük hayata adaptasyonunu sağlamak 
için ev ziyaretlerinin yapılması önerilmekte-
dir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: A common expectation for all parents is to have a healthy baby. However, due 
to some reasons, such as prematurity and low birth weight, parents who can not reach this 
expectation may experience an acute emotional crisis. Premature infants and infants with low 
birth weight are considered as high risk due to respiratory problems, nourishment and surgical 
interventions and they are taken to neonatal intensive care units for professional care. The fact 
that the infant is in the intensive care unit is a crisis that will negatively affect family health. 
When they are in hospital, parents may have difficulty in adapting to new roles for reasons such 
as being physically separated from their children, having communication beyond their control, 
worrying about their health and fear. With the baby being admitted to the intensive care unit, 
the interaction process of the parents with the baby can be interrupted and the negative feelings 
they experience may increase even more. It can be bothersome and difficult for many mothers 
to continue providing care for their babies in the neonatal intensive care unit. In this process, 
they should plan their initiatives to ensure that the mother and infant are brought together as 
soon as possible, in order to ensure short-term assurance of the mother’s connection with the 
infant. Participation in the care of the parents, especially the mothers and their infants should 
be ensured and supported. The parents should be asked about their observations about the baby 
and these observations should be valued. During the hospital stay, how to prepare the family for 
the transition to home should be discussed and their care skills should be developed. Aim: In 
this study, it was aimed to determine the mother-to-infant bonding level of mothers whose in-
fants were in the neonatal intensive care unit and the needs of them regarding the infant care at 
home. Method: Research is a cross-sectional study. The population of the study included mot-
hers whose infants were in the neonatal intensive care unit (NICU) in a maternity and children 
hospital and sampling consisted of 100 mothers selected by random sampling method. Written 
approval was obtained from ethics committee and from the institution where the study was con-
ducted. The necessary explanations were made to the mothers and verbal consent was obtained 
from the mothers who wanted to participate in the study. The data of the research were collected 
in the hospital environment with the Information Form developed by the researchers in accor-
dance with the literature and with the Mother-to-Infant Bonding Scale (MIBS) and face-to-face 
interviews with mothers from December 2017 to February 2018.The statistical analysis of the 
data was performed with the SPSS 23.0 statistical package program.  Descriptive statistics 
(number, percentage), t test in independent groups and one way anova analysis were used in 
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the analysis of the data. Statistical significance level was accepted as p <0.05. Findings and 
Result:  The average age of the participating mothers was 26.5 ± 6.3 (min: 17 max: 42), 25% of 
them were primary school graduates and 84% were housewives. 68% of them stated that their 
pregnancies were unplanned, 88% wanted to deliver the infant, and 57% said that the infant was 
born with the desired sex. The reason why 45% of babies lied in the neonatal intensive care unit 
(NICU) was respiratory distress. The mean score of Mother-to-Infant Bonding Scale (MIBS) of 
the mothers was 2.8 ± 2.0 (min = 0.0 max = 11.0). When Mother-to-Infant Bonding Scale mean 
score and  some characteristics of mothers and infants (way of birth, the gender of the infant, 
the birth status of the infant in the desired gender, time to touch infant at birth, the frequency 
of seeing the infant in intensive care unit during the day, mother’s self-sufficiency in the infant 
care at home, mother’s difficulty on home care, need for home care support) were compared, 
a statistically significant difference was not found between maternal and infant characteristics 
(p> 0.05). 53% of mothers thought about that they would have some of difficulties on home 
care of infants. The issues that the mothers would have difficulties in home care included bath 
(21.7%), identify health problems (12.8%) and health protection and following-up the disease 
(12.3%). 63% of the mothers said they needed support at home, 72% had support at home, and 
30% received support from their mother-in-law of at home. As a result, it could be said that 
the infant bonding level of the mothers was very good. Almost half of the mothers thought that 
infants will have difficulty in home care after discharge. Almost half of them thought that they 
would have difficulty in infant care at home after discharge and needsupport.
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Öz: Tüm dünyada kanser görülme sıklığının her geçen gün 
arttığı bilinen bir gerçektir. Ancak içinde yaşadığımız çağ bir 
çok farklı gelişmeyle birlikte kanser hastaları için öngörülen 
ömrü uzatmayı başarmaktadır. Beklenen yaşam süresinin art-
ması olumlu bir durum olsa da bu noktada karşımıza çıkan 
“kanserle yaşamak” kavramı tüm sağlık profesyonellerini 
olduğu gibi hemşireleri de yeni arayışlara yöneltmektedir. 
Kanserle yaşamak her bireyin hakkı olan konforlu yaşama ge-
reksinimini de beraberinde getirmektedir. Kanser ve tedavile-
rine bağlı birçok sorunla karşı karşıya kalan onkoloji hastaları 
fiziksel, psikospritüel, çevresel ve sosyokültürel konfor alan-
larının olumsuz etkilenmesi nedeniyle en fazla tehdit altında 
kalan hasta gruplarındandır. Bu hastaların fiziksel (bulantı, 
alopesi), psikospritüel (anksiyete, depresyon), sosyokültürel 
(işten ayrılma, cinsel yaşamda bozulma) ve çevresel semp-
tomlarla (soyutlanma, ilgi kaybı) sıklıkla karşılaştıklarından 
konfor düzeyleri azalmaktadır. Oysaki hemşirelerin onkoloji 
hasta bakımında konforu sağlama ve sürdürme gibi önemli 
görevleri bulunmaktadır. Hemşirelik bakımının özü olan bü-
tüncül bakım yaklaşımının hedeflendiği konfor bakımı Kol-
caba tarafından kuramsallaştırılmıştır. Konfor Kuramı’nın 
dayandırıldığı; insan gereksinimlerinin karşılanmasıyla ortaya 
çıkan ferahlama, sakinlik, huzur içinde olma, huzura kavuşma 
ve sorunların üstesinden gelebilme deneyimi olarak tanımla-
nan konfor bakımının kanser hastalarında da kullanılması ge-
rekmektedir. Bu derlemede Konfor Kuramı’na göre onkoloji 
hastalarında konfor bakımı ve hemşirelik ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Konfor, Konfor Kuramı, On-
koloji

Abstract: It is a known fact that the frequency of cancer 
worldwide cancer rises dramatically day by day. However, it 
has been able to prolong the life expectancy for cancer pati-
ents with many different developments in our current world. 
Even so the expected lifetime increase is a positive situation, 
the concept of “living with cancer” which confronts this po-
int leads all the health professionals as well as the nurses to 
new searches. Living with cancer brings with it the need to 
live in comfort which is right for every individual. Oncology 
patients faced with many problems related to cancer and its 
treatment are the groups of patients who are under the greatest 
threat because of physical, psychosocial, environmental and 
sociocultural comfort areas effecting negatively. These pati-
ents comfort levels are reduced because they are frequently 
encountered with physical (nausea, alopecia), psychospiritual 
(anxiety, depression), sociocultural (cease of employment, se-
xual dysfunction) and environmental (isolation, loss of inte-
rest)symptoms.  However, nurses have important duties such 
as comfort and maintaining comfort in oncology patient care. 
The comfort care aimed at the holistic care approach, the core 
of nursing care, is theorized by Kolcaba. Based on Comfort 
Theory; it is necessary to use the comfort care which is defi-
ned as the refreshing, calmness, peacefulness, reconciliation 
and experience of coming from the problems by meeting the 
human needs in cancer patients. In this review, comfort care 
and nursing will be dealt with in oncology patients according 
to Comfort Theory.

Key Words: Nursing, Comfort, Comfort Theory, Oncology
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GİRİŞ 

Konfor kavramı, “rahatlık ve erinç” kelime-
leriyle ifade edilmekte, Türk Dil Kurumu Bü-
yük Türkçe Sözlüğü’nde, “üzüntüsü, sıkıntısı, 
tedirginliği olmama”, “yorgunluk veya sıkıntı 
vermeme” durumu olarak tanımlanmaktadır. 
İngilizce’de ise “comfort” sözcüğüyle karşıla-
nan bu kavram, Oxford İngilizce Sözlüğü’nde 
“bedensel gereksinimlerin karşılanması”, “sı-
kıntı ve ağrıdan kurtularak fiziksel ve mad-
di olarak iyi olma durumu”, “ruhsal sıkıntı 
ya da ızdıraptan kurtulma”, “teselli etme, 
yatıştırma”, “güçlendirme, cesaretlendirme 
ve yardım etme” şeklinde tanımlanmaktadır. 
Latince’de ise “güçlendirmek” anlamına ge-
len “confortare” sözcüğü, “hayat, umut, kont-
rol gücü, karar verme ve uzlaşma” ifadelerini 
karşılamaktadır (Erdemir ve Çırlak, 2013: 
224; Karabacak ve Acaroğlu, 2011: 197; Yıl-
maz ve Arslan, 2015: 218).

Onkolojide erken tanı ve tedavi/bakımda-
ki gelişmeler, hastaların uzun yaşamalarının 
yanında kaliteli ve konforlu yaşamaları ge-
rektiği düşüncesi ile nitelikli ve konforlu ya-
şam gereksinimini de beraberinde getirmiştir 
(Apóstolo, 2010: 1; Dedeli vd., 2008: 133; 
Kim and Kwon, 2007: 127). Oysaki onko-
loji hastalarının genel sağlık durumunu, sağ 
kalımını ve konforunu belirlemede oldukça 
önemli olan kanserin türü, evresi, lokalizas-
yonu ve tedavi yöntemleri birçok yan etkinin 

deneyimlenmesine ve hasta konforunun azal-
masına neden olmaktadır (Tamamyan et al., 
2016: 300; World Health Organization, 2015). 
Onkoloji hastalarının konforunun sağlanma-
sında, hastalık, tedavi/bakımdan kaynaklanan 
fiziksel, psikolojik, spiritüel, sosyokültürel 
ve çevresel semptomların önlenmesi oldukça 
önemlidir (Karabacak, 2004: 18,19; Terzi ve 
Kaya, 2017: 69). Hemşirelerin onkoloji hasta-
larının konforunu sağlamada; ağrıyı azaltmak, 
üzüntüyü gidermek, sosyal etkileşimlerini 
desteklemek, mahremiyetini korumak gibi 
önemli rol ve sorumlulukları bulunmaktadır 
(Seven vd., 2013: 222). Yoğun bakım ünite-
si, onkoloji, dahiliye ve cerrahi kliniklerinde 
çalışan hemşirelerin konfora yönelik bilgi 
ve tutumlarını inceleyen Hou ve arkadaşları 
(2014: 575), hemşirelerin %68.1’inin yeterli 
konfor bilgisine sahip olduğunu, ancak altı yıl 
ve üzerinde çalışan deneyimli hemşirelerin 
fizyolojik ve psikolojik konfor bilgisinin daha 
yüksek olduğunu, onkoloji kliniğinde çalışan 
hemşirelerin ise en düşük düzeyde konfor bil-
gisine sahip olduklarını belirlemişlerdir. Kon-
for kavramında öncelikle konforu etkileyen 
fiziksel, psikolojik ve sosyokültürel faktör-
lerin bireysel olarak belirlenmesi, konforun 
korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesini 
içeren iyi bir hemşirelik bakımı gereklidir 
(Karabacak ve Acaroğlu, 2011: 201; Terzi ve 
Kaya, 2017: 70). 
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Katharina Kolcaba tarafından analiz edi-
len “konfor” kavramı, “ağrının, sıkıntının, 
üzüntünün, tedirginliğin olmaması” ve “fi-
ziksel, psikospiritüel, sosyokültürel ve çev-
resel boyutta insan gereksinimlerinin kar-
şılanmasıyla ortaya çıkan ferahlama, sakin 
ve huzur içinde olma, huzura kavuşma ve 
sorunların üstesinden gelebilmenin o andaki 
deneyimi” olarak tanımlanmıştır (Kolcaba, 
2003: 16; Kolcaba, 1994: 1180). Konfor, bir 
hemşirelik kuramı olarak ilk kez 1990 yılın-
da Katharina Kolcaba tarafından ortaya atıl-
mış ve kuramsallaştırılmıştır. Konfor kuramı, 
hemşirelik işlevlerinin en temel amaçlarından 
biri olan “rahatlatma” üzerine temellendiril-
miştir (Kolcaba, 1991: 238). Kolcaba, konfor 
kuramını üç düzey ve dört boyuttan oluşan 
taksonomik bir yapı üzerine oturtmuştur. 
Konfor kuramının temelindeki bu üç düzey 
ferahlama, rahatlama ve üstünlüktür. Her üç 
konfor düzeyi de onkoloji hastalarının kon-
forunu pozitif yönde etkileyen ve hedeflenen 
hemşirelik hizmetini sonuçlarına ulaştırabile-
cek kavramlardır (Tablo 1) (Kolcaba, 2015: 
383; Kolcaba, 1991: 238; Terzi ve Kaya, 
2017: 69).

Ferahlama Düzeyi: Konforu bozan durum-
dan kurtulma hissi: “Bireyin gereksinimle-
rinin karşılanmaya başlanması ile birlikte 
sıkıntıdan kurtulma halinin hissettirdiği du-
rum” olarak tanımlanmaktadır. Hemşirelik 
bakımının ortak amacı ve istenen sonucu olan 

konforu sağlamada ferahlama, hasta bireyin 
gereksinimlerinin karşılanması neticesinde 
deneyimlediği duygulara odaklanmaktadır 
(Karabacak, 2004: 18,19; Kolcaba, 2003: 
16). Onkoloji hastaları kanser ve tedaviden 
kaynaklanan bulantı, kusma, ağrı, konstipas-
yon, diyare, iştahsızlık, dispne, alopesi, yor-
gunluk, uyku ve cinsel sorunlar gibi birçok fi-
ziksel sorunla karşılaşmaktadır. Hastalar an-
cak bu semptomların azaltılması/giderilmesi 
ile birlikte ferahlamış olabileceklerdir (Kim 
and Kwon, 2007: 128; Seven vd., 2013: 221).

Rahatlama Düzeyi: Konforlu olma durumu: 
“Sakin, rahat ya da huzur içinde olma du-
rumu” olarak tanımlanan rahatlama, “hasta 
bireyin sözlü ya da sözsüz olarak memnun 
olduğunu” ifade etmesidir. Bireyin rahatla-
ma düzeyi; bireysel özelliklerine, fiziksel ve 
duygusal deneyimlerine, sosyal ve çevresel 
özelliklerine göre değişkenlik gösterebilmek-
tedir (Kolcaba, Schirm, Steiner, 2006: 87). 
Kanser ve tedavi sürecinde fiziksel semptom-
ların giderilmesi kadar belirsizlik, suçluluk, 
çaresizlik, depresyon, öfke, anksiyete, korku, 
umutsuzluk, savunmasızlık, terk edilme ve 
kontrol kaybı gibi duyguların hemşireler ta-
rafından ele alınması hastaların rahatlama dü-
zeyine ulaşabilmesi açısından oldukça önem-
lidir (Dedeli ve Karadeniz, 2009: 46). 

Üstünlük Düzeyi: Kişisel gelişim ve yeni-
lenme hissi: “Bireyin sorunlarının üstesin-
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den gelmesi, mevcut gücünün artırılması 
durumu” olarak tanımlanmaktadır. Konfora 
yönelik fiziksel, psikospritüel, sosyokültü-
rel ve çevresel gereksinimleri tam olarak 
karşılanan birey, konforun “üstünlük” dü-
zeyine ulaşabilmektedir (Erdemir ve Çırlak, 
2013: 225; Kolcaba, Tilton, Drouin, 2006: 
538). Enfeksiyon, ağrı, alopesi gibi fiziksel 
nedenler ya da korku, depresyon gibi psi-
kospritüel nedenlerle hastalar izolasyon, rol 
değişiklikleri, işsizlik, ilişkilerde bozulma ve 
çevreye ilginin azalması gibi sosyal sorunlar-
la da karşılaşabilmektedir. Kansere karşı has-
taların geliştirdiği tutumlar arasında karam-
sarlık ve çaresizliğin yaygın olduğu, kanserin 

bir yıkım gibi algılandığı belirtilmektedir. 
Hemşirelerin, onkoloji hastalarının kanser ve 
tedavisine bağlı gelişen fiziksel semptomla-
rı azaltması/gidermesi, yaşadıkları olumsuz 
duyguları ile baş etmesine yardımcı olması, 
onları yeniden yaşamlarından anlam bulma-
larına ve yaşama gücü hissetmelerine neden 
olabilecektir (Dedeli vd., 2008: 138; Dedeli 
ve Karadeniz, 2009: 48).

Konfor kuramının boyutları ise bireyin kon-
for gereksinimlerinin ortaya çıktığı ve bü-
tüncül yaklaşımdan kaynaklanan “fiziksel, 
psikospritüel, sosyokültürel ve çevresel” or-
tamlardır (Tablo 1).

Tablo 1. Konforun Taksonomik Yapısı
Konfor
Boyutları

Konfor Düzeyleri

Ferahlama Rahatlama Üstünlük

Fiziksel

Psikospritüel 

Çevresel

Sosyokültürel

* Kolcaba, 1991:237-40.

Fiziksel Konfor: Fiziksel konfor, bireyin ho-
meostasisin sürdürülmesi ve tüm bedensel al-
gılarının maksimum düzeyde devamlılığının 
sağlanmasıdır. Hastalarda ilaç tedavisinin ya-
pılması, bedensel atıkların uzaklaştırılması, 
gevşeme, dinlenme, eğlenme gibi durumları 
barındıran relaksasyonun sağlanması, yeterli 

ve dengeli beslenmenin sürdürülmesi fizik-
sel konfor boyutunun sürdürülmesini amaç-
lamaktadır (Smith and O’Neil, 2016: 113; 
Torresan et al., 2015: 399). Bu doğrultuda 
fiziksel konfor için gerekli fizyolojik göster-
geler; ağrı, sıvı elektrolit dengesi, kan biyo-
kimyasında bozukluk olmaması, yeterli oksi-
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jen saturasyonu gibi metabolik reaksiyonları 
içeren tüm sağlık göstergeleridir (Erdemir ve 
Çırlak, 2013: 226; Hou et al., 2014: 574; Kol-
caba, 2015: 383). Onkoloji hastalarının en sık 
yaşadığı ve en çok korktuğu semptomlardan 
biri olan ağrı; tümör dokusunun bası yapması 
ve tedavi sonrası doku hasarına bağlı uyuş-
ma, karıncalanma, yanma, kızarıklık ve tah-
riş nedeniyle gelişebilmektedir (Torresan et 
al., 2015: 399). Smith ve O’Neil (2016: 111), 
onkoloji hastalarının en az %75’inin tedavi 
süresince ciddi ağrı deneyimlediklerini bil-
dirmektedir. Hasta konforunun bozulmasına 
ve engellenemeyen tükenme duygusuna yol 
açan yorgunluk nedenleri arasında ise anemi, 
kas zayıflığı, hücre hasarı, artık ürün biriki-
mi, dinlenme ve uyku düzeninin bozulması 
ve anksiyete gibi faktörler yer almaktadır.

Seven (2013: 219), onkoloji hastalarının 
%87.3’ünün yorgunluk yaşadığını belirt-
mektedirler. Onkoloji hastalarının bağışıklık 
sistemlerinin zayıflamasıyla birlikte enfek-
siyonun yanı sıra peteşi ve ekimozdan baş-
layarak ağır kanamalara kadar giden hatta 
yaşamı tehdit eden hemorajik kanamalar gö-
rülebilmektedir. Sonuç olarak, lökopeni, nöt-
ropeni ve trombositopeni hastaların tedavi/
bakım sürecini olumsuz etkileyerek günlük 
aktivitelerini kısıtlamakta, konforlarını azalt-
maktadır. Uzun süreli bulantı kusma; sıvı-
elektrolit dengesizliği, yorgunluk, güçsüzlük, 
kilo kaybı, iştahsızlık gibi birçok semptom, 

onkoloji hastalarının sıklıkla deneyimlediği 
diğer semptomlardır (Gülbeyaz, 2007: 43; 
Sommariva et al., 2016: 14; Tamamyan et al., 
2016: 299). Sommariva ve arkadaşları (2016: 
13), bulantı-kusmanın onkoloji hastalarının 
konforu üzerine güçlü olumsuz etkisinin ol-
duğunu belirtmektedir. Kanser hastalarında 
iştahsızlığa neden olan en önemli faktör bu-
lantı-kusmadır. Ayrıca, tümör faktörü olarak 
salgılanan sitokinler ve anksiyete, depresyon 
gibi durumlar da iştahsızlığı artırabilmekte 
ve hastaların konfor düzeyini olumsuz etki-
lemektedir (Gülbeyaz, 2007: 69). Yapılan 
bir çalışmada, kanser hastalarının %40’ının 
iştahsızlık yaşadığı belirtilmektedir. Bulantı-
kusma ve iştah azalmasına eşlik eden tat ve 
koku alma ile ilgili değişiklikler, kilo kaybı-
na neden olarak hastaların fiziksel ve emos-
yonel konfor düzeylerini azaltmaktadır. Coa 
(2015: 339) çalışmasında, kanser hastalarının 
%18.6’sının ağzında metalik tat hissi yaşa-
dığını, %11.4’ünün yemek, %22.4’ünün ise 
parfüm gibi kokulara aşırı duyarlılık göster-
diğini belirtmektedir. Mukoza bariyerinde 
bozulma, epitel hücrelerde zayıflama, eritem, 
ödem, kanama, sık ülserasyonlar, ses kısıklı-
ğı, konuşma güçlüğü, çiğneme ve yutma güç-
lüğü ile karakterize olan oral mukozit ağrılı 
bir komplikasyon olmasının yanında onkoloji 
hastalarının beslenme şeklini de olumsuz et-
kilemekte ve tedavi/bakıma uyum sürecini 
güçleştirmektedir (Düzen, 2015: 69; Gülbe-
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yaz, 2007: 81). Diyare/konstipasyon hasta-
ların sıvı-elektrolit dengesinde, boşaltım ve 
beslenme şeklinde değişiklik oluşturmakta 
ve hasta konforunu olumsuz etkilemektedir. 
Hastalarda nörotoksisiteye bağlı santral sinir 
sisteminin zarar görmesi sonucu kas koordi-
nasyonu, vücut postürü, denge bozukluğu ve 
düşme riski; periferik sinir sisteminin zarar 
görmesi sonucu ise algı ve duyu bozukluk-
ları gelişebilmektedir. Bunun yanında bazı 
reflekslerde kayıp, simetrik nöropati gibi bir-
çok semptom ortaya çıkmaktadır. Onkoloji 
hastalarında nadir görülen kardiyak, hepatik, 
pulmoner, üriner (dizüri, pollaküri, suprapu-
bik ağrı ve hematüri), vazomotor (menstrüal 
siklusta aksama/kesilme ve menopozal semp-
tomlar) ve cinsel (geçici/kalıcı infertilite, er-
keklerde ise ereksiyon kaybı ve uyarılama-
ma) sorunlar da hastaların fiziksel konforunu 
azaltmakla birlikte diğer konfor alanlarını 
da olumsuz etkilemektedir (Gülbeyaz, 2007: 
159,175,183,187; Kütük, 2016: 15).

Psikospritüel Konfor: Bireyin yaşamında-
ki mental, ruhsal, duygusal ve manevi alan 
gibi soyut kavramlardan ve bireyin bu kav-
ramlara yüklediği anlamlardan oluşmaktadır. 
Bireyin yaşamına öz saygı, öz yeterlilik, öz 
güven gibi daha çok bireyin kendisiyle ilgili 
kavramlar anlam vermektedir. Ayrıca benlik 
kavramı, cinsellik ve kendinin farkında olma 
ile ilgili duygular da bireyin psikospritüel 
konfor alanını oluşturmaktadır (Bağ, 2012: 

450; Kolcaba, 2015: 385; Terzioğlu ve Alan, 
2015: 143). Kanser, hastalarında ağrı, acı ve 
ölümü çağrıştırarak belirsizlik, suçluluk, terk 
edilme, inkar, panik, kaygı gibi birçok duy-
gusal, ruhsal ve davranışsal tepkilere yol açan 
önemli akut/kronik bir krizdir. Onkoloji has-
talarında tanı aşamasından başlayarak tedavi 
aşamalarının tümünde farklı duygusal/ruhsal/
davranışsal tepkiler ortaya çıkabilmektedir. 
Özellikle hastalığın tanılanması aşamasında, 
test sonuçlarını beklerken, nüks görülmesi 
durumunda, yeni bir tedavi öncesinde, kanser 
kemoterapisine bağlı semptomlar geliştiğinde 
anksiyete ataklarının sık görüldüğü; bu atak-
lara depresyonun da eşlik ettiği bildirilmek-
tedir (Bağ, 2012: 449). Onkoloji hastalarının 
yaşadığı bütün fiziksel semptomlar, psikosip-
ritüel konfor düzeyini de azaltmaktadır. Ör-
neğin; tedaviye bağlı gelişen sızıntı sonucun-
da uygulama bölgesinde doku zedelenmesi 
olarak adlandırılan ekstravazasyon hastalarda 
ağrı, enfeksiyon ve kanamaya neden olabile-
ceği gibi korku ve anksiyete gibi emosyonel 
bozukluklara da neden olabilmekte ve tedavi/
bakıma uyum sürecini bozmaktadır (Özkara-
man ve Yeşilbakan, 2014:28). Kanser tedavi-
sine bağlı birçok hastada görülebilen alopesi; 
anksiyete, depresyon, negatif beden imajı, 
düşük benlik saygısı ve azalmış iyilik hali ile 
sonuçlanabilmektedir (Düzen, 2015: 67; Ko-
çan ve Gürsoy 2016: 206). Ayrıca yine teda-
viye bağlı gelişebilen lokal eritem, döküntü, 
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kaşıntı gibi cilt reaksiyonları, tırnak değişik-
liklerinin yanında el-ayaklarda karıncalanma, 
his kaybı, ödem ve eritem şeklinde seyreden 
el-ayak sendromu; hastaların beden algısı-
nı bozmakta, konforu, uyumu ve iyileşmeyi 
olumsuz etkilemektedir. Kanserle ilgili olum-
suz beklentiler, korku, stres gibi emosyonel 
duygulara ek olarak hastaların fiziksel olarak 
yaşadığı görünüm değişiklikleri anksiyeteyi 
arttırmakta ve psikospritüel konforu bozmak-
tadır (Gülbeyaz, 2007: 229; Seven vd., 2013: 
219). 

Çevresel Konfor: Bireyin biyopsikososyal 
fonksiyonlarını bütünüyle etkileyebilen dış 
etkenler, durumlar ve bunların üzerindeki 
etkilerini kapsamaktadır. Ev-iş ortamı, hasta-
ne ya da bakımevi bireyin çevresini oluştur-
maktadır. Bireyin içinde bulunduğu alandaki 
tüm koşullar arasında; aydınlatma, gürültü, 
ortamın rengi, ortamın kokusu, ortam ısısı, 
güvenilir çevre, pencereden görülen manzara 
gibi insanın dış ortamı ile ilgili kavramlar yer 
almaktadır. Bu kavramlar bireyde olumlu/
olumsuz etkilere neden olabilmekte ve bire-
yin çevresel konfor düzeyini etkileyebilmek-
tedir (Kolcaba, 1991: 239, Kolcaba, 1994: 
1182; Pektekin, 2013: 210; Terzi ve Kaya, 
2017: 68). Onkoloji hastaları tarafından yıkı-
cı bir hastalık olarak algılanan kanser, hasta-
larda kolay incinebilirlik, kırılganlık, üzüntü 
ve korkuya neden olabilmektedir. Krize ka-
dar genişleyebilen bu durum; toplumdan so-

yutlanma hissi ile birlikte sosyal ve çevresel 
sorunlara zemin hazırlamaktadır (Chen and 
Cheng, 2013: 278; Kim and Kwon, 2007: 
126; Yılmaz ve Arslan, 2015: 218). Onkolo-
ji hastalarında; ölüm korkusu, yaşamı tehdit 
eden belirsizlik duygusu, endişe ve hastane 
ortamı yaşamı sınırlandırmakta ve konforu 
olumsuz etkilemektedir (Chen and Cheng, 
2013: 278). 

Sosyokültürel Konfor: Sosyal çevreyi oluş-
turan aile desteği, kişiler arası ilişkiler, eğitim 
gibi konuları kapsamaktadır. Bireyin, ailenin 
ya da toplumun gelenekleri/ görenekleri/ alış-
kanlıklarına duyarlı ve saygılı biçimde hem-
şirelik bakımı verme sosyokültürel bakımı 
oluşturan faktörler arasında yer almaktadır. 
Bu nedenle öncelikle bakım verilen bireyin 
bütüncül olarak ele alınması, sosyokültü-
rel değerlerin tanımlanması gereklidir. Dini 
inançlar, finansal destek sistemleri, taburcu-
luk eğitimi ve evde bakımın sağlanması, bil-
gi ve danışmanlık alma gereksinimi bireyin 
sosyokültürel konfor alanını oluşturmaktadır 
(Karabacak ve Acaroğlu, 2011: 199; Kol-
caba, 1994: 1179). Özellikle histerektomi, 
vulvektomi, total pelvik ekzantrasyonu gibi 
jinekolojik kanser tedavisi uygulanan has-
talar beden imajı kaygıları ile eşlerine hoş 
görünmeyeceği, çekiciliğinin azalacağı ve 
cinsel yaşamının bozulacağı gibi olumsuz 
duyguları daha sık deneyimlemektedir (Ter-
zioğlu ve Alan, 2015: 140). Konfor hem fi-
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ziksel hem de zihinsel gereksinimlerin kar-
şılanmasını gerektiren oldukça karmaşık bir 
süreçtir. Bireysel bütüncüllük, konfor kura-
mının çekirdeğini oluşturmaktadır. Çünkü 
konfor, hemşirelik bakımının hem istenen 
bir sonucu hem de bir verimlilik göstergesi-
dir (Kolcaba, 2015: 389; Kolcaba, 1991: 239, 
Kolcaba, 1994: 1180). 

Onkoloji Hastalarında Konfor, Palyatif 
Bakım ve Hemşirelik 

Hemşirelik; bireyin fiziksel, psikososyal ve 
kültürel yönleri ile ilgilenen, bilimsel ve in-
sani ilkeleri sentez ederek yaratıcı ve estetik 
şekilde insanlara hizmet sunan bir sağlık bili-
mi ve sanatıdır. Hemşirelik hizmetinin ayrıl-
maz bir parçası olan ve hemşireliğin temeli 
niteliğindeki hasta konforunun sürdürülmesi 
ise; hastaların konfor düzeyini arttırmak için 
yapılan tüm girişimleri ve önlemleri içermek-
tedir (Kolcaba, 1994: 1179; Hou et al., 2014: 
573). 

“Hemşirelikte konfor” kavramı yirminci 
yüzyılda dört ayrı kategoride ele alınmıştır. 
Konfor, 19. yüzyılın başlarında hemşireliğin 
merkezi olarak düşünülürken 1930-1959 yıl-
ları arasında hemşirelik bakımını başarıya 
ulaştırmada temel bir strateji konumuna gel-
miş, daha sonrasında ise konforun emosyo-
nel boyutu önem kazanmıştır. Son olarak 20. 
yüzyılın başlarında konfor kavramı kuram 
haline dönüşmüştür. Aynı dönemde konfor 

kavramının hemşirelik tanı listesinde “kon-
forda bozulma”; Hemşirelik Girişimlerinin 
Sınıflaması’nda “konforu geliştirme” olarak 
yer alması önerilmiştir (Karabacak, 2004: 
19,20; Tilton, et al., 2006: 538). Hemşirelik 
tarihine bakıldığında insan, sağlık, çevre, 
hemşirelik olmak üzere dört temel kavram 
üzerine odaklanılmıştır. Hemşire kuramcıları-
nın ortak görüşü olan “bireylerin gereksinim-
lerinin üst düzeyde karşılanması” konfor kav-
ramına hizmet etmektedir. Örneğin; Florence 
Nightingale insan, çevre ve sağlık ilişkisini 
kurarak insan sağlığında çevresel konforu 
sağlamaya ilişkin girişimlerde bulunmuştur. 
Daha sonrasında gelen Harmer, Goodnow, 
Faye Abdellah, Orlando, Roy, Watson, Pater-
son gibi hemşire kuramcıların da ortak hem-
şirelik bakımı/girişimleri/ amacının hastanın 
rahatını sağlamak üzerine kurulmuş olduğu 
görülmektedir. Tüm hemşire kuramcılar te-
mel insan gereksinimlerinin giderilmesi ve 
bireyin konfor düzeyinin yükseltilmesini des-
tekleyecek girişimlerin gerekliliğinden söz 
ederek hasta konforunu/rahatını sağlamayı 
ortak amaç edinmiş olsalar da kavramı her 
biri farklı şekillerde ele almışlardır (Erde-
mir ve Çırlak, 2013: 225; Karabacak, 2004: 
21; Kolcaba, 2015: 383). Kolcaba, konfor 
kuramını geliştirirken konfor kavramını 
oluşturmada hemşire kuramcılardan özellik-
le de Orlando, Henderson ve Paterson’dan 
yararlandığı belirtilmektedir. Ancak konfor 
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kavramı literatürde ilk kez Kolcaba tarafın-
dan kullanılmış ve kuram olarak ele alınmış-
tır (Kolcaba, 1991:237; Pektekin, 2013:210). 
Geçmişten günümüze hemşirelik biliminin 
amacı ve istenen sonucu olan konfor olduk-
ça karmaşık ve bireye özgüdür. Sonuç olarak; 
konfor, hemşirelikte pozitif, çok boyutlu ve 
bütüncül olarak ele alınmış ve uygulamaya 
konulabilir bir kavram olarak tanımlanmıştır 
(Karabacak ve Acaroğlu, 2011:197; Tilton et 
al., 2006:539; Kolcaba, 1994: 1178; Paiva et 
al., 2015:343). 

Sürekli ele alınması gereken subjektif, bi-
reysel, belirsiz ve değişken bir kavram olan 
konfor, hemşireliğin var olduğu günden beri 
bakımda yer almasına rağmen; önceleri hem-
şireler tarafından genel olarak ele alınmıştır 
(Kim and Kwon, 2007: 126). Oysa konfor; 
fiziksel uygunluğu, sosyal ve manevi deste-
ği, rahat bir ortamı, benlik saygısı, benlik 
kavramının yükseltilmesi ve yaşama anlam 
veren değerleri içermektedir. Her birey için 
fiziksel, psikospritüel, sosyokültürel ve çev-
resel konfor alanı bütüncül olsa da; konfor, 
bireysel algılamalara bağlı olarak değişebilir 
ve bu nedenle bireye özgü olarak değerlendi-
rilir (Lamino et al., 2014: 279). Kanser tanısı 
ile yaşamak zorunda olan hastalarda konfor; 
bireysel deneyimlerden, aile ve yaşam öykü-
sünden bağımsız olarak değerlendirilemez. 
Konfor düzeyi bireysel algılar/inançlar/de-
ğerler, hasta ya da hasta bakımını üstlenen 

bireylerin deneyimlerine göre değişebilir. Bu 
nedenle onkoloji hastalarının kendine özgü 
kültürel/manevi/dini değerleri ile hasta olma 
sürecini algılamasına yönelik değerleri bir 
bütün olarak ele alınır (Kolcaba, 2015: 381; 
Lamino et al., 2014: 279). 

Fiziksel semptomların tanılanması, değer-
lendirilmesinin yanı sıra hemşireler hastanın 
tedavisi ve bakımı süresince, bireyi tüm bo-
yutlarıyla ele almalıdır. Bireyin psikospritü-
el, sosyokültürel ve çevresel özelliklerini göz 
önünde bulundurarak bütüncül ve bireysel bir 
bakım sunmalıdır. Hastalarla sürekli iletişim 
halinde olan hemşireler, onkoloji hastalarının 
sadece fiziksel semptomlarına değil; hasta-
lık süresince deneyimlediği, hissettiği bütün 
duygularına yönelik girişimler uygulamalıdır. 
Kanserle mücadele eden hastaların ağrısının 
ya da bulantısının tedavi edilmesi kadar, güç-
süzlük, umutsuzluk, yorgunluk gibi duygula-
rının da ele alınması gerekmektedir. Ayrıca 
kanser tedavisi süresince ekonomik ya da rol 
kayıpları yaşayan onkoloji hastalarının des-
teklenmesi de bireyin konfor düzeyinin yük-
seltilmesi açısından oldukça önemli hemşire-
lik girişimlerindendir (Kim and Kwon, 2007: 
125; Yılmaz ve Arslan, 2015: 219). 

Hastalar ve aileleri tarafından istenen kon-
for, hemşirelik bakımının önemli bir hedefi 
olmakla birlikte beklenen bakımın da bir so-
nucudur. Bu nedenle hastanın mevcut konfo-
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runu değerlendirmek hemşirelik uygulama-
larının temelinde yer almalıdır. Türkiye’de 
2004-2014 yılları arasında hemşirelik ala-
nında yapılan konfor çalışmalarını inceleyen 
bir derlemede, özellikle onkoloji hastalarıyla 
sınırlı sayıda konfor çalışması bulunduğu be-
lirtilmiştir (Yaşar ve Yücel, 2015: 119, 121).  
Hemşireler, konforu arttırmak için ağrıyı 
azaltmak/gidermek, sıvı elektrolit dengesinin 
devamlılığını sağlamak, yaşam bulgularının 
normal sınırlarda sürdürülmesini sağlamak, 
akut/kronik semptomları önlemek/gidermek 
gibi bireyin fiziksel konfor düzeyine yönelik 
hemşirelik girişimlerine yer vermelidir (Hou 
et al., 2014: 577; Kim and Kwon, 2007: 125). 
Kolcaba tarafından geliştirilen konfor ölçeği 
ile yapılan bütüncül konfor değerlendirmesi; 
hemşirelerin hastaya bireysel, hedefe yönelik 
ve ölçülebilir bir yolla doğrudan bakım ver-
melerine yardımcı olmaktadır (Erdemir ve 
Çırlak, 2013: 225; Kolcaba, 2015: 382; Terzi 
ve Kaya, 2017: 70). Bu doğrultuda geçmişten 
günümüze sanatsal ve soyut bir kavram olan 
hemşirelik bakımı somut hale gelmektedir. 
Bireyin fiziksel, psikospritüel, sosyokültürel 
ve çevresel konfor düzeyi ile yaşam kalite-
si birbiri ile ilişkilidir. Onkoloji hastalarının 
konforunu arttırmak için yapılan tüm hem-
şirelik girişimleri hastaların yaşam kalitesini 
de doğrudan etkileyebilmektedir (Hou et al., 
2014: 574; Kim and Kwon, 2007: 133).

Sadece onkoloji kliniğinde yatan hastalar de-
ğil, aynı zamanda kanser hastalarının daha 
çoğunlukla tedavi aldığı palyatif bakım ser-
visleri ve yoğun bakım üniteleri gibi özel 
servislerde kanser hastalarına bakım veren 
donanımlı hemşireler çalışmalıdır. Kanser 
hastalarının yoğun kemoterapi aldıkları bi-
linen bu servislerde kanserin sadece fiziksel 
konfor gereksinimleri ile savaşılmakta, ölüm 
öncesi psikospritüel, sosyokültürel ve çevre-
sel konfor gereksinimleri geri planda kala-
bilmekte hatta gözden kaçabilmektedir. Bu 
durum kanser hastalarının yoğunlukta olduğu 
bir palyatif bakım merkezinde kanser hasta-
larına bakım veren hemşirelerle yürütülen 
nitel çalışma verileri ile de desteklenmekte-
dir. Bu çalışmada palyatif bakım ünitesinde 
kanser hastalarına bakım veren hemşirelerle 
görüşüldüğünde, kiliseye gitme ve dua talep 
etme gibi istekleri olan hastalara hastane yö-
netmelikleri nedeniyle izin verilmediği ifade 
edilmiştir. Aynı çalışmada başka bir hemşi-
re, hasta yakınlarının hastanın kötü sağlık 
durumlarını hastadan gizleme eğiliminde 
olduklarını, bu durumun da hastanın sosyo-
kültürel konfor alanını olumsuz etkilediği-
ni   belirtmiştir (Tuti et al, 2017: 209, 211).  
Çin’de onkoloji hemşirelerinin deneyimlerini 
paylaşmak amacıyla yapılan bir çalışmada ise 
hemşireler son evre kanser hastalarının sağlık 
durumları ile ilgili konularda onlardan ger-
çekleri gizlediklerinde, utanmış ve karmaşık 
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hissettiklerini, hastaların kendi durumları ile 
ilgili gelişmeleri olumsuz da olsa açıklıkla 
bilmeleri ve duygusal olarak ölüme hazırlan-
maları gerektiğini ifade etmiştir (Zheng et al, 
2015: 292).

Sonuç olarak; kanser ve tedavi/bakımına bağ-
lı gelişen sorunlar hastaların konfor düzey-
lerini azaltmaktadır. Onkoloji hastalarında 
azalan konfor düzeyi tedaviye uyumu güç-
leştirmekte ve buna bağlı hemşirelerin bakım 
sürecinde iş yükünü artırmakta ve bakım ma-
liyetini yükseltmektedir. Bu nedenle onkolo-
ji hastalarının konfor düzeyinin değerlendi-
rilmesi; belirlenen konfor düzeyine yönelik 
hemşirelik girişimlerinin planlanmasında; 
onkoloji hastalarının sağlığının korunması, 
geliştirilmesi, hemşirelerin iş doyumunun 
arttırılması ve maliyetin azaltılması açısından 
oldukça önemlidir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: It is required to know the factors that affect health of patients 
living with cancer, primarily, to make attempts that may increase comfort life of them and pro-
mote their health. Comfort care as a nursing approach given to cancer patients is very important 
because this patients are the one of the most frequent patient groups with a feeling of discom-
fort. The essence of nursing care and nursing practices is in fact providing patients comfort. 
Aim: Comfort care is a method used by different countries for health promotion by nurses. 
The fact that patients are comfortable is the essence of nursing and the result that it wants to 
achieve. Comfort with different definitions is theorized by nurse theorist Kolcaba. The aim of 
this study’s to introduce the comfort theory, to account for why cancer patients need the most 
comfort care and to generalize it in improving health of oncology patient for nurse in terms 
of widespread use of the comfort care. Although comfort theory in Turkey gradually takes its 
place in the literature, it is still not used as competently in nursing practice. The article contains 
substance information for health professional’s specially nurses on comfort for cancer patients. 
Results: Oncology patients can simultaneously experience many physical, psychospiritual, so-
ciocultural and environmental symptoms during the diagnosis, treatment and discharge (Kim 
and Kwon, 2007: 126; Yilmaz and Arslan, 2015: 218). The feeling of discomfort, a fundamental 
and universal human experience, is a distress that is either threatening the integrity of the in-
dividual or jeopardizing the willingness to maintain it. These patients feeling threaten by their 
lives face serious health problems during the diagnosis and after treatment/care stages. Their 
physical, social and environmental habitats are limited while struggling with the disease, treat-
ments and care process (Apóstolo, 2010: 1; Tuncer and Yucel, 2014: 2110). The patients whose 
freedom is restricted in all habitats, the comfort levels are adversely affected in parallel with the 
serious symptoms being seen together. Particularly, oncology patients perceive an intense threat 
in both physical and psychological sense in this process because of many treatments such as 
surgery, radiotherapy, cancer chemotherapy (Apóstolo, 2010: 1; Tuncer and Yucel, 2014: 2109, 
2110). When the physical symptoms such as pain, fatigue, nausea and loss of appetite as well 
as the reactions like denial, mourning, shock caused by the cancer and treatment are not well 
managed, the quality of life of the patients and the level of comfort are reduced accordingly 
(Karabacak, 2004: 18; Seven et al., 2013: 219). The emerging problems also lead to a feeling 
its does not have the sense of ease and relief as well as an increased sense of tiredness for the 
person needed to manage his illness. Patient whose lose its comfort lose their sense of believing 
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that they can be overcome the problems important to achieve comfort. They experience more 
emotions such as hopelessness, burnout causing diminishment of adaptation to the treatment/
care process and treatment failures (Kim and Kwon, 2007: 127; Kolcaba, 2015: 390). Oncology 
patients faced with different stressors due to the cancer process and especially the side effects of 
cancer treatment. They experienced many physical symptoms such as pain, anorexia, cachexia, 
taste changes, nausea, vomiting, dehydration, mucositis, alopecia, dyspnea due to decrease in 
existing comfort levels in this painful process (Duzen, 2015: 67; Gulbeyaz, 2007: 70; Yilmaz 
and Arslan, 2015: 218). These physical symptoms can seriously reduce physical comfort le-
vels of patients. Kutuk (2016: 14) reported that 51.5% of the oncologic patients who received 
chemotherapy in their study had to be hospitalized due to the side effects of treatment after 
discharge. Not only physical comfort but also psychospiritual, sociocultural and environmen-
tal comfort levels are reduced by the reason of the intensely experienced physical symptoms. 
Grassi et al. (2015: 339) point out that 54% of the oncology patients are experiencing nausea 
and as a result, self-management related problems are encountered in the process of combating 
cancer. It has also been reported that there is a strong sense of unfavorable physical comfort re-
quirements in oncology patients and negatively managing the illness process. Among the prob-
lems seen in oncologic patients, disruption in physical comfort results in incompatible coping, 
hopelessness, desperation, emotional distress and low quality of life. Cancer patients are more 
likely to experience feelings of threat, loss, uncertainty, limitation, deprivation and anxiety due 
to their lack of ease, lack of sense of relief, feeling of discomfort and fear of losing existing 
comfort (Apóstolo, 2010: 1). For this reason, these patients are faced with physical symptoms 
as well as psychosocial problems such as deterioration of body image, change in sexual functi-
on, anxiety, depression (Duzen, 2015: 67; Kim and Kwon, 2007: 125). In addition, unsupplied 
comfort requirements in these patients lead to negative expectations for later interventions, re-
duce self-confidence and further increase anxiety levels (Apóstolo, 2010: 1; Karabacak, 2004: 
17; Kim and Kwon, 2007: 125). Increased anxiety level and psychospiritual comfort areas in 
patients are also diminishing (Yilmaz and Arslan, 2015: 218). Losing groud the sociocultural 
and environmental comfort areas of patients suffering from psychospiritual and physical com-
fort deteriorate. Blaney and colleagues report that 73.5% of the oncology patients were fatigued 
and had difficulty with social functioning in parallel with increased fatigue. Experienced high 
fatigue by patients causes difficulties in daily life activities resulting in reduced social and en-
vironmental comfort. In addition, physical and psychosocial challenges can cause temporary or 
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permanently loss of roles in family and working life and it is reduced the coping power of the 
patients (Blaney et al., 2013: 188; Keim-Malpass et al., 2016: 873). It is notified that oncologic 
patients’ ability to maintain their professional responsibilities as much as possible enhances the-
ir quality of life and that patients with high quality of life can continue their job responsibilities. 
It is also significant to maintain work satisfaction and social responsibility for increasing the 
sociocultural/environmental comfort of oncology patients. The ability of patients to carry out 
their daily life activities can contribute positively to the physical and psychospiritual comfort 
level and to state of the cancer (Keim-Malpass et al., 2016: 874). Conclusion: The researches 
based on evidence related to oncological patients is quite few in literature of nursing. At the 
end of this review, nurses will be able to consider comfort care in planning, implementing and 
evaluating care and treatment of cancer patients.
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verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda ÜÇ sayı çıkarmaktadır. 
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yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. 
Dergimizde Hemşirelik 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 tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Aynı sayı içerisinde yazarın 
bir yayınına yer verilir. 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 araştırmacılarının 
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. Yönetim 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 hakem, bilim 
ve danışma kurulunda yer almak isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yönetim 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 
bildirilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış 
olmalıdır. 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 yayının 
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. 
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yazarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde 
yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak 
gerçekleştirilmeyen 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 çalışmaların 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 mizanpajı 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 makalesi 
(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 
executive 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 scientific 
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 
decision 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 referees 
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 
published without referee assessment and approval. Works which are sent for publishing are 
submitted 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 
cannot 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 
journal. 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 
Nursing 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, 
derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” 
türünde yayınlara yer verilmektedir.

2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir.

3. Dergimiz e dergi ve basılı dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makaleler 
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 sisteme 
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 nedenle 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 
durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki 
işlem başlatılır.

8. Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, YAYIN İLKELERİ 
MADDE (8) ve MADDE (9) şartları aynen geçerli olmak üzere ilgili ALAN HAKEMLERİ, 
EDİTÖRLER ve BAŞ EDİTÖR tarafından olumlu görüş alan çalışmalar sıraya alınmak 
koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen 
dönüşlere göre üç aydır. Üç ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme 
yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda 



hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden çekemez.  YAYIN İLKELERİ 
MADDE (23)aynı şart ve koşullar geçerlidir. 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 MADDİ ve MANEVİ açıdan/yönden saklı tutarız. YAYIN İLKELERİ 
MADDE (23) aynı şekilde geçerli kabul edilir.

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. Dergimize gelen ve değerlendirmeye alınan çalışmalar öncelikle alan ve sistem editörü 
değerlendirmesini takiben uygun ve eksiksiz bulunan çalışmalar baş editör(ler) onayı ile 
ilgili hakem sürecine alınır. Alan hakemleri hakem sürecini yönetme ve işletme hakkında 
sahiptir. Bu durumla ilgili süreci BAŞ EDİTÖR(LER) ile koordineli şekilde yürütür. 
Sistem editörleri alan editörlerine destek ve katkı sağlar. Dergimizde her türlü yetki BAŞ 
EDİTÖR(LER) yönetiminde dergi yönetimi tarafından yönetilir ve işletilir. Her türlü yetki 
ve yönetim BAŞ EDİTÖR(LER) e aittir. BAŞ EDİTÖR(LER) dışında dergimiz üzerinde 
hiçbir kurul ve editör yetki talep edemez yönetemez. Görev ve sorumluluklar belirlenmiştir. 
Bu bilgiler dergimizin web sitesinde yer almaktadır. Açıklamalar her yazar(lar)a aittir. 
Açıklamalar çerçevesinde sorumluluk hukuki yükümlülük kabul edilmez.

11. Yazım kurallarına uymayan yayınlar için dergi editörleri ve yöneticileri tarafından 
düzeltme talebi ile yazar(lar) dan talep edilir.  Yazım kurallarına uygun düzenlenen ve BAŞ 
EDİTÖR(LER)in onayı ile ilgili 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 olarak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar 
editör tarafından değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED”kararı verilir. Bu durum 
sistemden ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir. 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 bulunamaz.

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 
dergimiz 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 
iddiasında bulunamaz.

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye devredilmiştir. 
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 
muhatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi 
verme zorunluluğu yoktur.

16. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda 
dergimizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz.

17. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK 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 
iletişimden 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 
makalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden tekrar yüklenmesi gerekmektedir. 
Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi 
yapılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında 
bir yaptırım hakkına sahip olamaz. Yazar(lar) ile yapılan her türlü yazışma sistem ve dergi 
web sitesi üzerinden yapılır. Asla farklı bir iletişim kanılı kullanılmaz. Yapılan yazışmalar 
dergi sistemi üzerinden kayıt altına alınır. Makale sürecinde bu sistem sonlanır. Hakem 
raporları ilgili indekslere gönderilir. Yazar(lar) hakem görüş ve önerilerini üyelik panelleri 
ve sistem üzerinden görülür. Bu konuda dergimiz hiçbir yazar(lar)a bilgi vermekle yükümlü 
değildir. Mail ve diğer iletişim kanalları kullanılmak üzere zorunlu durumlarda yazar(lar)a 
bilgi verilir. Zorunluluk oluşmaması durumda dergimiz hiçbir kişiye ya da yazar(lar)a bilgi 
vermekle yükümlü değildir. Haklarımızı her yönden saklı tutarız. Yazar(lar) sürece dair her 
türlü bilgiyi sistem üyelik bilgileri üzerinden takip etmekle yükümlüdür. Zamana  bağlı 
yazar(lar)a ait sorumluluk tek yönlü olarak yazar(lar)a aittir.



DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI 

•	 Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Makalelerin yazım kuralları 
ve hazırlanma şekline ilişkin örnek makale Word formatı dergimizin web sitesinde 
bulunmaktadır. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak 
zorundadır.

•	 Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman 
karakterinde, 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 
materyaller dahil değildir.

•	 Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sütun 
halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk 
aralık bırakılarak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kaynaklardan 
sonra 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

•	 İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce 
başlık altında yapılandırılmış Abstract ve KeyWords 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. 
Abstract, Aim, Method, Results, Conclusion ve KeyWords alt başlıklarından oluşmalıdır. 
Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/KeyWords 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 Bilim Terimleri”ne, İngilizce anahtar kelimelerin “Index Medicus Medikal 
SubjectHeading (MeSH)” standartlarına (http://www.bilimterimleri.com) uygun olarak 
seçilmesi gerekmektedir.

•	 Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar Notu” başlığı 
altında sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: Yazar Notu: 
Bu çalışma, 1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de sözel 
bildiri olarak sunulmuştur.



•	 Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web 
üzerinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir.

•	 Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul 
rapor bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir. 
Ayrıca etik kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze 
iletilmesi gerekmektedir. Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına 
dair imzalı belgenin mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

•	 Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var 
ise araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşekkür 
edilebilir)   ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden 
oluşmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (ExtendedAbstract), 750 kelime ve üzerinde olacak 
şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. 
Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition andImportance (sadece bu bölümde kaynakça yer 
alabilir), Aim, Method, Findings, ResultsandConclusion 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 olmalıdır. 
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 
Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa 
yapısı Başlıklar, 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 English Abstract) 750 
kelime ve üzerinde olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, Türkçe özet dışında 
hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English 
Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 
punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; 



Definition andImportance, Aim, ResultsandConclusion başlıkları altında makaleye 
ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. İngilizce hazırlanan çalışma ve dergi dilinin 
İngilizce olması durumunda genişletilmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır. İngilizce 
genişletilmiş özetler sadece Türkçe hazırlanan çalışmalar için zorunluluktur.

•	 Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, 
Tartışma, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek 
yazılmalıdır. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Giriş, 
Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract), 750 kelime ve üzerinde olacak 
şekilde Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. 
Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır 
başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce 
Özet içerisinde; Definition andImportance, Aim, Method, Findings, ResultsandConclusion 
başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Olgu sunumu 
fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli izinler 
alınmalı ve altında “*” simgesi eklenerek 10 punto olacak şekilde kaynak belirtilmelidir. 
Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.



MAKALE İÇİ REFERANSLAR

•	 Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek 
makale kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, 
yazarın adı, basım yılı ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan 
Sayfa Numarası)

•	 İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir. 
Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açıklaması 
ile yerini alır.

•	 Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

•	 Alıntılar 30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf 
olarak verilir.

•	 Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde 
yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007: 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”, 
İngilizce yayın ise “and” ile ayrılır (MorleyandRobins, 2007: 20)

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012: 236).

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al., ” ibaresi yer alır: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi 
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

•	 Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden 
noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 33; Moran, 2006:36)



 KAYNAKÇA YAZIM METODU

•	 Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli 
ve bu kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç 
çalışması kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama 
yapılmalıdır.

•	 Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla 
ise ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.,” İbaresi yer almalıdır. Son 
yazardan sonra,”vd.” veya “et al.,” şeklinde hazırlanmalıdır.

•	 İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.

* KİTAP KAYNAKLARDA
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Ofset, ss.13-26
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GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1. The language of the journal is Turkish and English. Original researches, analyses, 
compilations, 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 
website 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; 
however, 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 information 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 previously 
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 
process 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 extension 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 
articles 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. 
Information 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 “REJECTED”. 
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 reason, 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 addressee; 
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 
referees 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 
heading, Abstract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish 
and English must be no longer than 150-200 words in 12 pt. Sub-headings must include 
Abstract, Aim, Method, Findings, Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/Key 
Words must be given in 3-7 words below the Abstracts by capitalizing the first letters of 
each word. In addition to this, key words must be written in the space provided by the 
system by capitalizing the first letters of each word and by separating each word by comma.

•	 If the article has been presented in a conference, the title of the conference, the date and 
the place of the conference and the type of the presentation must be provided below the 
“Author’s note,” after the References part. For example, Author’s Note: This study has 
been presented at “1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,” on 19-20 December 2014, in 
İzmir as an oral presentation.

•	 The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the title; 
this information must be uploaded to the system on the website.

•	 It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific 
ethical principles and ethical board report information (Name of the institution from which 



report is received, its date and the serial number of report) must be added to the system. It 
is also necessary to scan the ethical board’s report and the institution’s permit document 
and to send to our editorial office via e-mail. For the papers without ethical board report, a 
signed document indicating that it doesn’t have the ethical board report must be sent to the 
editorial board via e-mail.

•	 The main text must include such parts as Introduction, Method, Findings, Discussion, 
Conclusion, References, Acknowledgement (persons and institutions not participated in 
the study but contributed to the development of the study should be acknowledged here) 
and Extended Abstract. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended 
abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after 
the references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, 
bold and centered, and the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one 
column. Below the titles of Definition and Importance (references can be given only in this 
part), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be 
provided.

•	 Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and headings of tables/
figures must be above the table; sentence case must be used in 12 pt., bold and justified. 
There must be a full stop between the table number and heading. Tables must only contain 
horizontal line. Each table must be referred to within the text. Items in the table must be 
in 1 line spacing and 12 pt. Explanations of the tables must be indicated below the table in 
10 pt. and by putting * before it. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.. Explanations about the 
abbreviations must be stated below the table and figure by using “*,**” or “a, b” in 12 pt. 
The number of tables and figures must be no longer than 6.

•	 Reviews must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text, References and 
Extended English Abstract. Text should include a structure within a purpose, Conclusion 
parts must be completed. Headings, Abstract must be in one column; Text, References and 
Extended English Abstract must be in two columns, justified without indent and with 12 
nk spacing in heading and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must 
be 750 words and more. Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. 
It must be added to the paper after the references. The title (Extended English Abstract) 
must be written in capital letters, bold and centered, and the text must be justified without 
indentation, in 12 pt. and one column. Below the titles of Definition and Importance, Aim, 
Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided 
within the Extended English Abstract.

•	 Case reports must include Turkish and English headings, Abstract, Introduction, Case 



Report, Discussion, References and Extended English Abstract. Headings and Abstracts 
must be 12 pt. and in one column; Introduction, Case Report, Discussion, References must 
be 12 pt. and in two columns justified without indent and with 12 nk spacing in heading 
and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 words and more. 
Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the 
paper after the references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital 
letters, bold and centered, the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one 
column.  Below the titles of Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results 
and Conclusion, data concerning the article must be provided. Reports can be supported 
with photos and flow charts. Necessary permissions must be taken for photos and flow 
charts and references must be indicated in 10 pt. with “*”. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.

 



 

REFERENCES WITHIN PAPER

•	 The sample article in the system must be used for citation rules.  In other words, references 
are indicated with the name of author, the year of publication and page numbers in 
parentheses beside the main text (Surname, Year of Publication: Cited Page Number).

•	 Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given 
below the page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with 
the explanations.

•	 Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.

•	 Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.

•	 While providing references, if the name of the author isn’t within the text, the surname of 
the author and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Korkmaz, 
2007: 23-45).

•	 If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number 
is given in parenthesis: Oskay et al.. (2005:36) in his/her study……….

•	 In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated. If it is an English 
publication, it is separated with “and” (Morley and Robins, 2007:20).

•	 If it is Turkish, in sources with more than two authors, “vd.” is indicated: (Yücel vd., 
2012:236).

•	 If it is English, in sources with more than two authors, “et al.” is indicated: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 If more than one study from the same author published in the same year must be used, the 
sources are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 
1999b:43).

•	 If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separated 
with a semicolon: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36).

 



WRITING REFERENCES

•	 Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must 
be put in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging 
to the same author is included in the references, it must be sorted by the date of publication 
(from old to new).

•	 If the number of the authors is 6 or less, all the authors must be listed, if it is 7 or more, the 
first 6 authors must be listed and “vd.”, for Turkish articles and “et, al.” for English articles 
must be used. After the last author, “&” must be used before “vd.” or “et al.”

•	 Anonymous writers from Internet sources must not be cited.
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SIK SORULAN SORULAR

1. Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
 Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok in-

deks tarafından taranmaktadır.

2. Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
 Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul edilmek-

tedir.

3. Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var 
mı?

 Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.

4. Derginizin yayın aralığı nedir?
 Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. NİSAN, HAZİRAN ve ARALIK ayları so-

nunda sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda 
özel sayılar da çıkarılabilmektedir.

5. Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
 Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik pa-

nelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan bilgiler 
ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.

6. Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
 Yayın ilkeleri MADDE (8) aynen geçerlidir.

7. Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır? 
Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem edi-
törleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. Bu 
bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere eri-
şim sağlayamaz.

8. 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 ta-

mamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç bekletilmek-
sizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.



9. 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 yayımlan-
mak üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren 
durumlarda geçerlidir.

10. Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem bu-
lunmakta mıdır?

 Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları tara-
fından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi bir 
ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma işlemleri 
gerçekleşmektedir.

11. 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 olumsuz-
lukları ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üye-
leri 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.

12. 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.

13. 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 yayımla-
mak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak üzere 
yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul şartla-
rının 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.



14. Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
 Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırla-

nan çalışmalar da kabul edilmektedir.

15. 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 yapıl-
ması ve bilgisinin dışarıya verilmesi söz konusu değildir.

16. Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe 
hakkına sahip midir?

 Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesin-
de 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 uy-
gun görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve 
standart çalışma şekli devam eder.

17. Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir 
mi?

 Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem edi-
törlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.

18. Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
 Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize yük-

lenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. Yazardan 
yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda alan edi-
törleri 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.

19. 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. Yayın İlkeleri MADDE (23) ay-
nen geçerlidir.

20. ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
 Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEY-

SEL, KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren ça-
lışmalarda 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 alın-
ması 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 çalışmalar-
da 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 hu-
kuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz. Dergi yönetimi ve hakemler 
bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk durumunda dergimiz tek taraf-
lı olarak hukuki haklarını saklı tutar.
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8. 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 re-

ferees 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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 accep-
ted without questioning. The decisions are applied accordingly. Their decisions cannot be 
changed and offered to be changed.

12. 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.

13. If an author submits her/his paper simultaneously to another journal for considerati-
on, 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 publi-
cation 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 institu-
tions 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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 offi-
cial 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.

17. 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 inter-

fere in this process.

18. 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 exc-
lusive 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.

19. 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.



20. 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 offi-
cial 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 pub-
lished 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 requ-
esting ethics board report or being lack of this report. However, this information should be 
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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.

 



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 SİSTE-
ME DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYI-
LIR. HİÇ BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. 
DERGİMİZ YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLEN-
DİRİLMESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK 
HİÇ BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İL-
KELER veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZAR-
LAR HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİN-
DE KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİP-
TİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.
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her/his own authority. Chief Editor of the journal unilaterally reserves the right to REJECT 
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im a right or demand. All kinds of management, practice and procedure belong to the chief 
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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) 
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10. The names of the institutions of author(s) should be written in 12 pt. and italic with Times 
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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 
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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 
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