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JACSD 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.jacsdergisi.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 kalite belgeleriyle ve (2015/03947-2015-GE-17304) 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. (ISO 18001-OH-0090-13001706 / 
ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

5 Dergimiz e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print ISSN NO: 2148-4775 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: 10.17371/UHD.2014018935 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek 
ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. 

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 JACSD 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. 
All kinds of information about our journal can be obtained from the website of the journal www.jacsdergisi.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 – 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 given reference. Readers can reach to all volumes of our journal for free. 

4 All articles published in our journal are assured with certificate of quality and trademark patent (2015/03947-
2015-GE-17304). Articles published provide their authors with all kinds of legal rights and international assurance 
regarding their articles with quality, trademark, patent and doi information. (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 
14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

5 Our journal has and online version. All kinds of information about our journal can be obtained from the T.R. Ministry 
of Culture with the number Print ISSN NO: 2148-4775. 

6 Reference within the text should be (Yılmaz, 2015:1) or (Egelioğlu vd., 2014:27), in the reference part “EGELİOĞLU, 
N., MUSLU, G.K., ŞEN, S., GÜNERİ, S.E., BOLIŞIK, B., SARUHAN, A. (2014). Ege Bölgesinde Doğum Sonu 
Dönemde Uygulanan Geleneksel Uygulamalar. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 1(1), 22-
35. doi: 10.17371/UHD.2014018935. All authors must follow the latest volumes of our journal and apply the print 
format of the published articles in their own papers. 

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

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

Hemen her toplumda kadınlar üretimin her aşamasında yer almalarına ve dünya nüfusunun yarısından 
fazlasını oluşturmalarına rağmen kalkınma olanaklarından yeterli payı alamamıştır. Bu durum, sağlık başta olmak 
üzere kadınların insan haklarından erkeklerle eşit ölçüde yararlanamamasına neden olmaktadır. Günümüzde 
kadına yönelik toplumsal cinsiyet temelli; haklarda, kaynaklarda, ekonomik faaliyet alanında, sağlık ve bağlantılı 
hizmetlere erişilebilirlikte, kamusal yaşam ve siyasal alanda eşitsizlikler halen devam etmektedir. Toplumsal 
cinsiyet temelli eşitsizlikler sonucunda dünya genelinde kadınlar sağlık bakım hizmetlerinden yeterli düzeyde 
yararlanamamakta, yaşamlarının her evresinde cinsiyeti nedeni ile pek çok sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmakta, 
hatta yaşamlarını kaybedebilmektedir. Kadın sağlığı hemşireliğinin felsefesi; kadın hakları savunuculuğunu ve 
kadını güçlendirme politikalarına aktif katılımı içermektedir. Hemşireler sağlık politikalarının oluşturulmasında 
karar verici pozisyonda olmalı ve sağlık programlarının yürütülmesinde liderlik rolünü üstlenmelidir. Uluslararası 
Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı dergimizin onuncu sayısını siz okurlarına sunmaktan dolayı 
mutlu ve gururluyuz.  Dergimizin bu sayısında “Occupational Satisfaction and Implementation of Roles and 
Functions”, “Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” ve “Neuman’ın 
Sistem Teorisi ile Endometrium Kanserli Bir Vakanın İncelenmesi” isimli toplam dört adet bir birinden değerli 
makaleye yer verdik. Bu makalelerin siz okurlarımıza yararlı olacağını düşünmekteyiz. Bu güne kadar değerli 
zamanlarını vererek makale değerlendirmelerini titizlikle yapan hakemlerimize çok teşekkür ediyoruz. Dergimiz 
toplam dokuz ulusal ve uluslararası indeks tarafından taranmaktadır. Halen ulusal ve uluslararası birçok indekse 
başvurumuz devam etmektedir. Sizlerin desteği ve göndereceğiniz nitelikli araştırma makaleleri sayesinde bu 
derginin de uluslararası süreli yayınlar içerisinde SCI-E’de dizinlenen dergiler arasında yer almasını arzu ediyoruz. 
Aramıza yeni katılan bilim insanlarına ve yayınlarıyla bizleri destekleyen yazarlarımıza okuyucu ve takipçilerimize, 
dergide emeği geçen herkese yürekten sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunar bir sonraki sayımızda görüşmek üzere 
esenlik ve mutluluklar dileriz. 

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin sistemine 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 çalışmalar 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.

Prof. Dr. Ümran SEVİL  
Dergi Baş Editörü

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

In almost all societies, women have not had enough share in development possibilities despite taking part in 
every stage of production and making up more than half of the world’s population. This situation causes women to 
be unable to make equal use of human rights especially health with men. Today, inequalities in gender-based rights, 
resources, in the field of economic activity, in access to health and related services, in public life and the political 
arena still exist for women. As a result of gender-based inequalities, women around the world cannot benefit from 
health care services adequately; they face gender-related health problems and even lose their lives because of their 
sex. The philosophy of women’s health nursing involves active participation in women’s empowerment policies 
and advocacy for women’s rights. Nurses must be in a decision-making position in the formulation of health 
policies and assume the leadership role in the execution of health programs. We are happy and proud to present to 
you the tenth volume of the International Refereed Journal of Gynaecology and Maternal Child Health. There are 
a total of three valuable papers in this volume namely “Occupational Satisfaction and Implementation of Roles and 
Functions”, “Validity and Reliability Study on Postpartum Physical Symptom Scale” and “Analysis of a Case with 
Endometrial Cancer through Neumann’s System Theory”. We believe that these papers will be useful for our dear 
readers. We would like to thank our referees who gave their valuable time and performed the article evaluations 
meticulously. Our journal is indexed by nine national and international indices. We still continue to apply to many 
national and international indices. We hope that this journal will be ranked among the internationally published 
journals indexed in SCI-E thanks to your support and the high-quality research articles you will send. We extend 
our deepest love, respect and gratitude to the scientists who have just joined us, to authors who support us with 
their papers, readers, followers and all those who have contributed efforts. We wish you welfare and joy and hope 
to meet you in the next volume. 

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

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published works, the 
content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of m14-13- unilaterally 
belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and publisher don’t accept these 
obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which contribute to literature are accepted and 
published in our journal. Apart from this, the papers with political, legal and commercial content which are against 
the intellectual property rights are not accepted. in case of a possible negative situation, author(s) is/are regarded as 
accepting and undertaking all kinds of possible material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s 
management and other boards don’t accept any responsibility regarding the second, third and other persons and 
institutions under any condition. in this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The 
content and the current status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of 
these papers and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki çocuk hemşi-
relerinin hastane tabanlı mesleki rol ve işlevlerini uygulama 
durumlarını ile mesleki doyumları arasındaki ilişkiyi belir-
lemektir. Yöntem: Çalışma, tanımlayıcı ulusal anket olarak 
Türkiye’nin yedi farklı bölgesinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
dokuz çocuk hastanesinde uygulanmıştır. Araştırmanın evreni-
ni Türkiye genelinde çocuk hemşiresi olarak çalışan tüm hem-
şireler (N~4653), örneklemini ise bölgeye göre tabakalı rast-
gele örnekleme yöntemiyle seçilen 523 hemşire oluşturmuş-
tur. Çalışma verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “Pediatrik Hemşi-
reler Rolleri ve İşlevleri Envanteri Uygulaması” (PHRİEU) ve 
“Mesleki Doyum Ölçeği” (MDÖ) ile toplanmıştır. Bulgular: 
Çocuk hemşirelerin rol ve işlevleri ölçek puan ortalamaları 
orta düzeyin üstünde (250.16±31.81), Mesleki Doyum Ölçek 
puanları ise orta düzeyde (64.53±12.49) bulunmuştur. Çocuk 
hemşirelerinin rol ve işlevler toplam puanları arttıkça mesleki 
doyum puanları da artmaktadır. Sonuç: Hemşirelerin mesleki 
doyum düzeyleri ile mesleki rolleri ve işlevleri uygulanması 
arasında olumlu bir ilişki vardır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Hemşireliği, Mesleki Doyum, 
Rol, İşlev

Abstract:  Aim: The aim of this study was to determine the 
relationship between hospital-based implementation of pro-
fessional roles and functions of Turkish pediatric nurses and 
the degree of their occupational satisfaction. Method: A de-
scriptive national survey. Nine children’s hospitals of Turkish 
Ministry of Health from seven different regions of Turkey (i.e. 
Mediterranean, Aegean, Marmara, Black Sea, Central Ana-
tolia, Southeast Anatolia and Eastern Anatolia regions). The 
population of the study consisted of all pediatric nurses in Tur-
key (N=4653), while the study sample consisted of 523 nurses 
who were enrolled by stratified random sampling. The study 
data were collected by “Personal Information Form”, “The 
Implementation of Pediatric Nurses’ Roles and Functions In-
ventory” (IPNRFI) and “The Professional Satisfaction Scale” 
(PSS). Results: The mean score gained by pediatric nurses 
in the implementation of pediatric nurses’ roles and functions 
inventory was higher than intermediate level (250.16±31.81), 
while the mean score in PSS was at the intermediate level 
(64.53±12.49). Conclusion: The nurses’ occupational satis-
faction had a positive impact on the implementation of their 
professional roles and functions. 

Key Words: Pediatric Nursing, Occupational Satisfaction, 
Role, Function
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INTRODUCTION 

Pediatric nursing is a specialized area of nurs-
ing which deals with the care of newborns, 
infants, children, teenagers and young adults 
up to the age of 18 years in accordance with 
universal children’s rights and professional 
nursing roles to ensure that children grow 
and develop in a physically, cognitively and 
emotionally healthy way in family and soci-
ety, they are protected against diseases, their 
health is promoted and they are treated, cared 
and rehabilitated when they get sick (Resmi 
Gazete, 2011:19). Pediatric nurses provide 
counseling and support children and their 
families to develop and maintain health. Pe-
diatric nurses recognize feelings of families 
such as concern, anxiety, powerlessness, and 
guilt about their children’s diseases. They 
also collaborate with other organizations in 
the early detection and solution of problems 
which may affect the health of children. In this 
regard, by using their universal and contem-
porary roles, pediatric nurses provide care for 
newborns, infants, children, adolescents and 
their families, which enables children to be 
healthy at home, in hospitals and community 
(Bell, 2010:2; Reider-Demer et al., 2006:280; 
Frost et al., 2010:145; Furdon et al., 1998:336; 
Hurlock-Chorostecki et al., 2014:403; Kuo et 
al., 2012:297; Harrison, 2010:335; Yam and 
Rossiter, 2000:293). 

While working with children and families, 
pediatric nurses take on roles as caregivers, 
educators, counselors, defenders of patients 
and their families, decision-makers, coordina-
tors, rehabilitators, relievers, communicators, 
researchers and administrators. At the present 
time, the roles of nurses working with children 
have been increasing, they are assigned im-
portant responsibilities, their relationships are 
getting more and more complicated and this 
situation naturally affects their occupational 
satisfaction (Rudolph, 2002:688).

Occupational satisfaction may indicate the 
general emotional state of employees and it 
is accepted as something that can positively 
affect employees’ attitudes towards work 
(Lu et al., 2005:211). As employees, nurses 
achieve satisfaction when they fulfill their 
skills, experiences, and tasks that satisfy their 
personal interests. In addition, it is essential 
that qualifications required by employees’ 
jobs and their own qualifications are compat-
ible. Occupational satisfaction is one of the 
basic elements for individuals to be success-
ful, happy and productive (Çam and Yıldırım, 
2010:64).  Job satisfaction is very important 
in increasing performance and efficiency. In 
short, it is one of the key factors in providing 
care of good quality (Alam and Mohammad, 
2010:123; Dağdeviren vd., 2011:69; Moradi 
et al., 2013:56). 
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Since nurses play a key role in the efficiency, 
effectiveness, and sustainability of health care 
system, it is important to understand the fac-
tors which provide enhanced job satisfaction 
them. This study investigated the relationship 
between implementation of professional roles 
and functions of pediatric nurses and the level 
of their occupational satisfaction.

METHOD

Participants

This was a descriptive study conducted in nine 
children’s hospitals of Turkish Ministry of 
Health from seven different regions of Turkey 
(i.e. Mediterranean, Aegean, Marmara, Black 
Sea, Central Anatolia, Southeast Anatolia and 
Eastern Anatolia regions). The study popula-
tion consisted of 4653 nurses working in the 
departments of pediatrics in all of the chil-
dren’s hospitals (n=40) according to Turkish 
Ministry of Health during 2012. During 2012, 
all of the children’s hospitals of the Ministry 
were categorized with regard to seven geo-
graphic regions of Turkey and nine hospitals 
were randomly chosen as being at least one 
hospital from each of these regions. Among all 
pediatric nurses working in the departments of 
pediatrics in these nine children’s hospitals, 
950 pediatric nurses in total were enrolled in 
the study, but only 570 nurses (60%) agreed to 
participate in the study and answered the ques-
tions in the questionnaire. A total of 47 ques-
tionnaire forms were excluded from the study 

and not analyzed due to incomplete responses 
and as a result, the study sample consisted of 
523 nurses.

Materials

The data were collected with a “Personal In-
formation Form”, “The Implementation of 
Pediatric Nurses’ Roles and Functions Inven-
tory” (IPNRFI) and “The Professional Satis-
faction Scale” (PSS).

Personal Information Form: This form in-
cluded questions on the nurses’ gender, age, 
marital status, education level, income, work-
ing experience as a nurse, working experience 
as a pediatric nurse, weekly working hours and 
the number of extra shifts [In Turkey, weekly 
working time for nurses is 45 hours, but nurs-
es have to work more than this as unplanned 
or mandatory (as extra shifts)] (TNSA, 2008).

Implementation of Pediatric Nurses’ Roles 
and Functions Inventory (IPNRFI): This 
scale was developed by Yuzer, Alıcı, and Yiğit 
(2007:19) and it contains eight sub-scales. It is 
considered to be a reliable and suitable mea-
suring instrument (Cronbach alpha= 0.83). 
The scale consists of 63 items on fulfilment of 
the following roles and functions: 12 items for 
“Caregiver and Health Protector” (Subscale 
1), 10 items for “Educator and Researcher” 
(Subscale 2), 9 items for “Defender and Deci-
sion Maker” (Subscale 3), 11 items for “Re-
liever” (Subscale 4), 4 items for “Rehabilita-
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tor” (Sub-scale 5), 3 items for “Counsellor” 
(Subscale 6), 10 items for “Administrator and 
Coordinator” (Subscale 7) and 4 items for 
“Communicator and Collaborator” (Subscale 
8). As the items are scored based on the prin-
ciples of a 5-point Likert-type rating scale 
(from 1: I never do it– to 5: I do it all the 
time), the lowest and highest possible attain-
able scores are 63 and 315, respectively.

Professional Satisfaction Scale (PSS): The 
PSS was developed by Kuzgun, Sevim, and 
Hamamcı (1999:28). Cronbach Alpha coeffi-
cient of the scale was calculated as 0.90. It 
consists of 20 questions. Items 1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18 and 20 are scored 
as ‘‘Always: 5, Often: 4, Sometimes: 3, Sel-
dom: 2, and Never: 1’’. On the other hand, 
items 4, 9, 10, 11, 14 and 19 are negative 
items and need to be scored in a reverse way. 
In this scale, higher scores indicate a greater 
occupational satisfaction. As the scale items 
are scored based on the principles of a 5-point 
Likert-type rating scale, the lowest and high-
est possible attainable scores are 20 and 100, 
respectively.

Data Collection

After official permission was obtained and the 
study sample was determined, the directors 
of nursing services of the hospitals included 
in the study were contacted by phone. They 
were informed about the study and asked to 
give the researchers permission to administer 

the data collection tools to the nurses working 
in their departments of pediatrics. The data 
collection tools were sent for each nurse and 
collected via mail. 

Data Analysis

The obtained data were analyzed by using 
SPSS 11.5. The continuous measurements 
were tested for normality by using the Shap-
iro-Wilk normality test and they were found 
to display a normal distribution. Student’s t-
test and One-Way ANOVA test were used for 
the differences between the scale scores with 
regard to some socio-demographic character-
istics. Homogeneity of variance was tested 
with Levene’s test. For differences between 
the groups, One-Way ANOVA test was used 
for homogeneous variances and Welch test 
was used for non-homogeneous variances in 
variance analysis. In pairwise comparisons, 
Bonferroni test was used for homogeneous 
variances and Games-Howell test was used 
for non-homogeneous variances. Pearson’s 
correlation coefficient was used to test the re-
lationship between the age variable and scale 
scores. P value <0.05 was accepted as statisti-
cally significant.

Ethical Consideration

Before getting into contact with the directors 
of nursing services and starting data collec-
tion, written ethical approval was obtained 
from Hacettepe University Ethics Commit-
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tee (Date:20 Oct 2011 No:410.01-3270) and 
written permissions were obtained from pro-
vincial health directorates and the hospitals 
to be included in the study. This study was 
supported by the Nursing Fund of Vehbi Koç 
Foundation.

RESULTS 

This part of the study presents the results 
obtained from the participants’ socio-demo-
graphic features and the scales.

1. Socio-Demographic Features of the 
Nurses 

Socio-demographic features of the nurses are 
presented in Table 1. 

Table 1. Socio-demographic Characteristics of the Nurses (N=523)

Socio-demographic Characteristics n %

Education

High-school 81 15.5

Two-year degree 174 33.3

Four-year degree 251 48.0

Graduate-degree 17 3.2

Marital Status

Single 169 32.3

Married 354 67.7

Duration of Professional Experience 

Less than 5 years 173 33.1

6-15 218 41.7

16-25 114 21.8

26+ 18 3.4

Department Where The Participants Work

Department of Pediatrics 253 48.4

Department of Pediatric Hematology / Oncology 27 5.2

Department of Pediatric Infection 11 2.1

Department of Pediatric Intensive Care 105 20.1

Outpatient Department 33 6.3
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Department of Pediatric Surgery 55 10.5

Pediatric Emergency Department 39 7.4

Region

Marmara 29 5.5

Aegean 121 23.1

Mediterranean 77 14.7

Black Sea 78 14.9

Central Anatolia 57 10.9

Southeastern Anatolia 161 30.9

Working Night Shifts

Rotating shifts 433 83.0

No night shifts 89 17.0

The study included a total of 523 nurses 
working in the departments of pediatrics in 
different regions of Turkey. The mean age of 
the nurses was 31.9 ± 6.6. Among the nurses, 
32.3% were single and 67.7% were married. 
Among them, 48.4% worked in departments 
of pediatrics, 20.1% worked in departments 
of pediatric intensive care, 10.5% worked 
in departments of pediatric surgery, 6.3% 
worked in outpatient departments, 7.5% 
worked in pediatric emergency departments, 
5.2% worked in departments of pediatric 
hematology/oncology, and 2.1% worked in 
departments of pediatric infection. Out of 

the nurses, 83.0% worked the night shift but 
17.0% worked only the day shift.  

2. Scale Scores and Comparison of the 
Scores with Regard to Nurses’ Socio-De-
mographic Features

The mean scores in IPNRFI and PSS were 
250.16+31.81 and 64.53+12.49, respectively.

The differences between the scores in the 
implementation of pediatric nurses’ roles and 
functions inventory (including the scores of 8 
sub-scales and the overall score) and occupa-
tional satisfaction scale were examined. Table 
2 shows descriptive statistics about them (i.e. 
mean and standard deviation) and p values. 
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Table 2. Comparison of the Nurses’ Socio-demographic Characteristics and Scale Scores
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s Single (n=169) 48.1 ± 6.4 39.2 ± 5.7 36.8 ± 5.2 44.7 ± 6.5 14.7 ± 3.6 11.6 ± 2.5 38.4 ± 5.9 14.8 ± 2.8 248.1 ± 32.3 63.6 ± 12.6

Married 
(n=354)

48.8 ±6.3 39.7 ± 5.9 37.4 ± 5.1 45.3 ± 6.5 14.9 ± 3.5 11.8 ± 2.2 38.7 ± 6.0 14.6 ± 2.7 251.1 ± 31.6 65.0 ± 12.4

P 0.230 0.349 0.243 0.282 0.721 0.276 0.574 0.593 0.312 0.258

Ed
uc

at
io

n 

High-school 
(n=81)

48.2 ± 6.5 40.4 ± 5.7 38.1 ± 5.4 45.7 ± 7.5 14.7 ± 4.0 11.6 ± 2.5 39.4 ± 5.2 14.7 ± 3.2 252.7 ± 32.9 64.1 ± 12.3

Two-year de-
gree (n=174)

49.0 ± 6.6 39.5 ± 6.1 37.3 ± 5.6 45.8 ± 6.3 15.0 ± 3.6 11.7 ± 2.3 38.7 ± 6.3 14.6 ± 2.6 251.3 ± 33.1 65.7 ± 12.7

Four-year de-
gree (n=251)

48.4 ± 6.2 39.4 ± 5.6 36.8 ± 4.8 44.6 ± 6.1 14.8 ± 3.3 11.8 ± 2.2 38.2 ± 5.9 14.8 ± 2.6 248.7 ± 30.7 63.9 ± 12.3

Graduate 
Degree(n=17)

49.1 ± 5.9 38.2 ± 6.2 38.0 ± 3.3 44.2 ± 7.4 14.1 ± 4.4 11.6 ± 2.8 38.1 ± 6.7 14.0 ± 3.1 247.4 ± 30.9 64.4 ± 14.2

P 0.730 0.418 0.200 0.214 0.769 0.971 0.454 0.628 0.704 0.542
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Less than 5 
years (n=173)

48.6 ± 6.5 39.4 ± 5.8 37.1 ± 5.2 44.8 ± 6.6 15.1 ± 3.5 11.7 ± 2.4 38.3 ± 5.6 14.9 ± 2.9 249.8 ± 31.9 66.2 ± 12.2

5-15 years
(n=218)

48.0 ± 6.3 39.4 ± 5.6 37.0 ± 5.0 44.7 ± 6.2 14.7 ± 3.5 11.6 ± 2.3 38.4 ± 5.8 14.6 ± 2.6 248.2 ± 30.6 62.5 ± 11.7*

16 years and 
more

(n=132)

49.6 ± 6.0 39.9 ± 6.2 37.9 ± 5.0 46.2 ± 6.6 14.7 ± 3.7 11.9 ± 2.4 39.2 ± 6.7 14.5 ± 2.6 253.8 ± 33.6 65.8 ± 13.7†

P 0.073 0.667 0.237 0.072 0.524 0.461 0.380 0.444 0.283 0.006
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Less than 2 
years

(n=232)

48.2 ± 6.2 39.2 ± 5.5 37.0 ± 5.2 44.9 ± 6.1 14.8 ± 3.7 11.7 ± 2.2 38.0 ± 5.8 14.6 ± 2.7 248.2 ± 30.7 64.1 ± 12.2

2-5 years
(n=140)

48.6 ± 6.8 39.4 ± 6.5 37.1 ± 5.1 44.9 ± 7.0 14.7 ± 3.5 11.9 ± 2.3 38.5 ± 6.2 14.8 ± 2.8 249.9 ± 34.2 64.6 ± 12.7

5 +
(n=151)

49.2 ± 6.0 40.2 ± 5.5 37.6 ± 4.9 45.6 ± 6.5 15.1 ± 3.3 11.7 ± 2.5 39.4 ± 5.9 14.8 ± 2.7 253.4 ± 31.1 65.2 ± 12.8

P 0.368 0.237 0.490 0.518 0.594 0.704 0.091 0.486 0.292 0.710

W
or

ki
ng

 N
ig

ht
 

Sh
ift

s

Rotating Shifts 
(n=433)

48.6 ± 6.4 39.4 ± 5.8 37.1 ± 5.1 45.0 ± 6.5 14.8 ± 3.6 11.7 ± 2.3 38.6 ± 5.9 14.6 ± 2.7 249.5 ± 32.0 64.0 ± 12.3

No Night 
Shifts (n=89)

48.9 ± 6.2 40.2 ± 5.6 37.9 ± 5.1 45.9 ± 6.2 15.0 ± 3.3 12.0 ± 2.2 38.6 ± 6.3 15.0 ± 2.5 253.3 ± 30.9 67.0 ± 13.4

P 0.678 0.246 0.159 0.228 0.585 0.308 0.969 0.209 0.307 0.043



8

JACSD
www.jacsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 10 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Gynaecology And Maternal Child Health
May / June / July / August Summer Period Issue: 10 Year: 2017

ID:147 K:186
ISSN Print: 2148-4775 Online 2149-245X

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

(2015/03947-2015-GE-17304)

*: differences less than 5 years,†: 5-15 dif-
ferences between 5 and 15 years.

In terms of the nurses’ scores on these two 
scales, there was no statistically significant 
difference between being single and being 
married. Also, there was no statistically sig-
nificant difference between educational back-
ground and duration of working experience in 
departments of pediatrics. While the total and 
sub-scale scores of the roles and functions in-
ventory did not vary based on the nurses’ du-
ration of professional experience, they varied 
significantly with respect to their profession-
al satisfaction scores (p=0.006). The study 
found that the average professional satisfac-
tion scores of the nurses with a professional 
experience less than 5 years were greater than 
that of the nurses with a professional experi-
ence of 5-15 years (p=0.010) and, similarly, 
the average professional satisfaction scores 
of the nurses with a professional experience 
of 16 years and more were greater than that of 
the nurses with a professional experience of 
5-15 years (p=0.044). With respect to work-
ing the night shift, the nurses working the day 
shift received higher professional satisfaction 
scores than those working the night shift (p= 
0.043).

The study examined the relationship between 
the nurses’ ages and scale scores and found 
that there was no relationship between the 
nurses’ ages and their professional satisfac-
tion scores, while there was a linear relation-
ship between the ages of the nurses and the 
roles and functions Inventory total scores 
and some of the sub-scale scores. In addition, 
there was a linear and significant relationship 
between the professional satisfaction scale 
scores and the roles and functions inventory 
scores. Table 3 shows the corresponding cor-
relation coefficients and p values. Accord-
ing to the table, the score for caregiver and 
health protector role (r=0.094; p=0.031), the 
score for defender and decision maker role 
(r=0.095, p=0.03) and the score for reliever 
role (r=0.142, p= 0.001) increased in line 
with increased age. Consequently, the roles 
and functions total score also increased in a 
linear fashion (r=0.088; p=0.045). Finally, 
there was a linear relationship between the 
roles and functions Inventory total scores 
and the sub-scale scores and professional sat-
isfaction scale scores of the nurses. In other 
words, the nurses’ professional satisfaction 
scores increased as their roles and functions 
Inventory total scores and sub-scale scores 
increased.
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Table 3. Relationship Between Age and Scale Scores 

Caregiver 
&Health 
Protector 

Role

Educator& 
Researcher 

Role

Defender 
&Deci-

sion 
Maker 
Role

Re-
liever 
Role

Reha-
bilita-

tor 
Role

Counsel-
lor Role

Adminis-
trator & 

Coordina-
tor Role

Commu-
nicator & 
Collabora-

tor Role

Role & 
Function 
Inven-
tory

Profes-
sional 
Satis-
faction 
Scale

Age r 0.094 0.046 0.095 0.142 0.016 0.073 0.073 -0.043 0.088 0.057

P 0.031 0.299 0.03 0.001 0.714 0.094 0.095 0.322 0.045 0.196

Profes-
sional 

Satisfaction

r 0.320 0.318 0.317 0.359 0.344 0.310 0.391 0.279 0.406 -

P <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 -

DISCUSSION

Increasing employee’s satisfaction may im-
prove the quality of nursing services. Some 
studies suggest that individuals with higher 
job satisfaction tend to be more produc-
tive (Al-Ahmadi, 2009:50; Ialffaldano and 
Muchinsky, 1985:251). This study investi-
gated the relationship between the imple-
mentation of professional roles and functions 
of pediatric nurses and the level of their oc-
cupational satisfaction. The study also ex-
amined this relationship with respect to the 
socio-demographic features which affected 
the implementation of professional roles and 
functions of the nurses and their occupational 
satisfaction. 

Factors Affecting the Implementation of 
Roles and Functions of Pediatric Nurses

The mean score gained by the pediatric nurses 
enrolled in the study for the implementation 
of roles and functions inventory was higher 
than intermediate level. The study found that 

the implementation of professional roles and 
functions of pediatric nurses did not vary in 
terms of their marital status. Similarly, Abu 
Alrub (2004:73) found that marital status of 
nurses did not affect their job performance. 
On the other hand, Yiğit and Yuzer (2007:15) 
found that the level of implementing profes-
sional roles and functions was higher in sin-
gle nurses. Our finding that the nurses’ mari-
tal status did not affect their performances 
at the work might be due to the fact that this 
study was a nationwide study with a larger 
sample size. 

The study found that the implementation of 
professional roles and functions of pediatric 
nurses did not vary with regard to their edu-
cational status. In contrast, Yiğit and Yuzer 
(2007:15) found that graduates of schools of 
health had higher levels of implementation 
of professional roles and functions than that 
of graduates of two-year degree programs of-
fered as an open education system. Although 
there is a need for standardization of curricu-
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lum and educational standards, representabil-
ity of our study findings is stronger due to a 
large sample size of the study.

The study also showed that the implemen-
tation of professional roles and functions of 
pediatric nurses did not vary with regard to 
working during the day or at night shifts. A 
study by Coffey et al. (1988:245) revealed that 
nurses working the day shift demonstrated 
higher performance than that of those work-
ing the night shift. The day shift is known to 
be more productive for nurses in terms of so-
cial organization and biological rhythm (Wil-
son, 2002:211).On the other hand, according 
to the results of this study, the pediatric nurs-
es performed equally in both shifts in terms 
of carrying out their professional roles. This 
study also found that the age and the duration 
of professional experience were important 
variables in the work performances of pedi-
atric nurses and implementation of caregiver, 
health protector, defender, decision-maker, 
reliever, other general roles and functions im-
proved with increasing age. In addition, work 
performances of the nurses (overall score on 
implementing caregiver, health protector, ed-
ucator, researcher, administrator and coordi-
nator roles, and functions) increased in paral-
lel to the duration of professional experience 
in the departments of pediatrics. Although 
some studies in the literature suggested that 
the age and professional experience had no 
effect on work performance (Yiğit and Yüzer 

2007:25, Brief and Motowidlo 1986:710), 
the results of our study showed that both 
age and professional experience had a posi-
tive impact on the nurses’ work performance. 
This result may be associated with the fact 
that self-confidence and work performance of 
the nurses have probably increased and their 
work-related stress have reduced as their ages 
and duration of their professional experience 
in departments of pediatrics have increased. 
The study revealed no statistically significant 
difference between the nurses’ overall score 
in the IPNRFI and duration of the profes-
sional experience. Similarly, the duration of 
nurses’ professional experience did not affect 
their work performance (Brief and Motowid-
lo, 1986:710) and implementation of profes-
sional roles and functions (Yiğit and Yuzer, 
2007:15). On the other hand, according to 
the results of this study, duration of experi-
ence in the departments of pediatrics affected 
work performance, while the overall duration 
of professional experience did not. The du-
ration of work experience in a particular de-
partment and overall duration of professional 
experience are distinct terms. For pediatric 
nurses, awareness of their professional roles 
and functions and implementation of these 
roles and functions while acquiring knowl-
edge and skills unique to pediatrics specialty 
could have a positive impact on their work 
performances. The overall duration of profes-
sional experience, on the other hand, involves 
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the time spent working as a nurse in any de-
partment. In this regard, a nurse may not have 
spent enough time working in a department 
to gain experience, learn roles and functions 
unique to that particular department. There-
fore, this situation may have a negative im-
pact on the work performance of a nurse.

Factors Affecting The Professional Satis-
faction Of Nurses

The pediatric nurses involved in this study re-
ported a moderate level of occupational satis-
faction. Similarly, the nurses in the studies by 
Golbası et al. (2008:1800) and Kahraman et 
al. (2011:12) reported a moderate level of oc-
cupational satisfaction. In this study, the du-
ration of professional experience was found 
to be an important variable among the factors 
affecting the level of occupational satisfac-
tion. The level of occupational satisfaction 
of pediatric nurses increased with increasing 
duration of their professional experiences. 
Similarly, Gürsoy et al. (2007:28) found that 
working for a long time in a profession in-
creased the level of occupational satisfaction. 
On the other hand, some studies suggested 
that the duration of occupational experience 
did not affect the level of occupational sat-
isfaction (Çelen et al. 2004:295; Aydın and 
Kutlu, 2001:37; Gölbaşı et al. 2008:1800). 
The level of occupational satisfaction levels 
of nurses may reduce due to nurses’ chal-
lenging working conditions, energy deple-

tion and feelings of burnout (Kahraman et al. 
2011:12). The reason why the nurses in our 
study reported a moderate level of occupa-
tional satisfaction could be due to the fact that 
nurses with longer professional experiences 
may adapt themselves to work and working 
environment more easily.

In this study, another factor determining the 
level of occupational satisfaction was work-
ing hours (i.e. working the day or night shift). 
The study showed that the nurses working 
the day shift received higher scores in PSS 
than those working the night shift. Similar-
ly, Kahraman et al. (2011:12) found that the 
mean occupational satisfaction scores of the 
nurses in their study decreased as the num-
ber of night shifts increased. Although Gür-
soy et al. (2007:28) showed that working the 
day or night shift did not affect the level of 
occupational satisfaction, our results suggest 
that working the night shift could reduce the 
level of occupational satisfaction by showing 
an adverse effect on job performance as men-
tioned above.

The study also determined the factors which 
did not affect the level of occupational satis-
faction of the nurses, For example, the study 
found that the marital status of the nurses did 
not affect their level of occupational satisfac-
tion. This result is supported by the findings of 
other studies şekilde (Gürsoy et al. 2007:28; 
Al-Ahmadi, 2002:645; Ernst et al., 2004:219; 
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Kahraman et al. 2011:12; Durmuş ve Günay, 
2007:139). In addition, the study showed that 
the pediatric nurses’ educational background 
did not affect their level of occupational sat-
isfaction. In the literature, there are also other 
studies which support this result (Ernst et al., 
2004:219; Al- Ahmadi, 2002:645; Blegen, 
1993:36), but there are also some studies re-
porting a positive (Kahraman et al., 2011:12; 
Al-Hussami, 2008:286) or negative (Gürsoy 
et al., 2007:28) correlation between nurses’ 
educational background and occupational 
satisfaction. This result suggests that nurses’ 
educational background does not affect im-
plementation of their professional roles and 
functions.

Finally, this study revealed that the age and 
the duration of experience in the departments 
of Pediatrics did not affect the level of occu-
pational satisfaction of the nurses. This result 
of our study is also consistent with the find-
ings of other studies showing no relationship 
between the age and the level of occupa-
tional satisfaction of the nurses (Al- Ahmadi 
2002:645; Blegen, 1993:36).

Relationship Between The Implementation 
of Roles And Functions of Pediatric Nurses 
And The Level of Their Occupational Sat-
isfaction 

Our study detected a strong relationship be-
tween the implementation of roles and func-
tions of pediatric nurses and the level of their 

occupational satisfaction. There was a linear 
relationship between the nurses’ PSS scores 
and their overall IPNRFI score and the scores 
they gained in all sub-scales of IPNRFI. Re-
searches suggested a positive relationship be-
tween occupational satisfaction and work per-
formance (Al-Ahmadi, 2009:40; Cousins and 
Donnell 2011:223; Iaffaldano and Muchin-
sky, 1985:251; Judge et al., 2001:376; Pincus, 
1986:395). Low level of occupational satis-
faction in nurses is one of the most important 
determinants of leaving a department or job 
(Larrabee et al. 2003:271). In addition, low 
levels of occupational satisfaction are likely 
to have a negative effect on the quality of pro-
fession and care (Aydın and Kutlu, 2001:37). 
For this reason, identifying the factors which 
have a positive effect on occupational satis-
faction and supporting nurses in this respect 
could make a positive contribution to the de-
velopment of the nursing profession.

 For pediatric nurses, being aware of their 
professional roles and functions and imple-
mentation of these roles and functions at a 
satisfactory level can improve the level of 
their occupational satisfaction (Al-Ahmadi, 
2009:40). Maintaining continuity in terms 
of professional experience in the depart-
ments of pediatrics is essential for pediatric 
nurses to carry out their professional roles 
and functions and increase their knowledge 
and experience. This continuity should not be 
interrupted by rotation, personnel withdraw-
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ing, changing nurses’ departments and so on. 
Increasing the professional, financial and psy-
chological support given to nurses who are 
new in the departments of pediatrics or who 
are less experienced in these departments is 
crucial for improving the level of their oc-
cupational experience. In addition, since in-
creasing workload increases nurses’ feelings 
of stress and burnout (AbuAlrub, 2004:73), 
the level of pediatric nurses’ occupational sat-
isfaction could be improved by increasing the 
number of nurses working in the departments 
of pediatrics and reducing their workload and 
daily working hours.

CONCLUSION

The study found that the mean score gained by 
the pediatric nurses in the implementation of 
pediatric nurses’ roles and functions inventory 
was above intermediate level, while the mean 
score in PSS was at the intermediate level. The 
level of nurses’ occupational satisfaction had a 
positive effect on the implementation of their 
professional roles and functions. On the other 
hand, the nurses’ educational background and 
marital status did not affect the implementa-
tion of their professional roles and functions 
and the level of their occupational satisfaction, 
while working the night shift had an adverse 
effect only on the level of their occupational 
satisfaction.

Our study has some limitations in some as-
pects. There are no other scales which define 

“Implementation of Pediatric Nurses’ Roles 
and Functions”, so it was based on a small 
number of primary research studies and re-
views identified through specific databases. 
Further research is required to investigate how 
to support the implementation of roles and 
functions of pediatric nurses.

Based on the results obtained from this study, 
it would be recommended that continuity of 
experience be maintained for nurses work-
ing in the departments of pediatrics and that 
the professional, financial and psychological 
support given to nurses who are new in the 
departments of pediatrics or who are less ex-
perienced in these departments be increased 
in order to improve the level of their profes-
sional experience. Finally, the level of pedi-
atric nurses’ occupational satisfaction could 
be improved by providing them with training 
within their departments about their profes-
sional roles and functions.
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POSTPARTUM FİZİKSEL SEMPTOM ŞİDDETİ ÖLÇEĞİ’NİN 
GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 1

VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF POSTPARTUM PHYSICAL 
SYMPTOM SEVERITY SCALE 

Gülden ARKAN1, Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ2

1 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir / Türkiye
2 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir / Türkiye

ORCID ID: 0000-0002-7608-74861, 0000-0001-6194-31312

Öz: Amaç: Bu çalışma, postpartum dönemdeki kadınların 
yaşadıkları fiziksel semptomlar ve şiddetini belirleyen Post-
partum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçeği’nin Türkçe geçerli-
lik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 
Yöntem: Metodolojik araştırma türüne uygun olarak yürü-
tülen çalışmanın verileri Mayıs-Eylül 2016 tarihleri arasında 
il merkezindeki dört farklı Aile Sağlığı Merkezine başvuran, 
postpartum dördüncü haftadaki 154 anneden toplanmıştır. İlk 
uygulamadan dört hafta sonra, ikinci uygulamada 120 anneye 
ulaşılarak test tekrar test verileri toplanmıştır. Veri toplama 
aracı olarak “Birey Tanılama Formu” ve “Postpartum Fiziksel 
Semptom Şiddeti Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendi-
rilmesinde sayı/yüzde, korelasyon analizi, Cronbach alfa ana-
lizi, test-tekrar test analizi, bağımlı gruplarda t testi yöntemi 
kullanılmıştır. Bulgular: Ölçek orijinal ölçekteki gibi 18 mad-
deden oluşmaktadır ve alt boyutu yoktur. Ölçeğin Cronbach 
alfa katsayısı 0.79’dur ve postpartum dördüncü ve sekizinci 
haftalarda uygulanan test-tekrar test ölçüm puan ortalamala-
rı arasında istatistiksel olarak fark bulunmamıştır (p=0.00). 
Doğrulayıcı faktör analizinde, uyumluluk değerleri RMSEA= 
0.094 (p<0.05), SRMR=0.124, GFI=0.91, ve CFI=0.86 olarak 
saptanmıştır ve modelin uyum göstermediği belirlenmiştir.   
Sonuç: Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçeği Türkçe 
Formu geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak bulunmuş-
tur. 

Anahtar Kelimeler: Doğum Sonu, Fiziksel Semptomlar, Ge-
çerlik, Güvenirlik

Abstract:  Aim: This study was conducted to evaluate Turk-
ish validity and reliability of “Postpartum Physical Symptom 
Severity Scale” which identifies physical symptoms and se-
verity of women in postpartum period. Method: This study 
was conducted as a methodological research with 154 mothers 
who are in the fourth week of postpartum in Family Health 
Centers in country center, between May and September, 2016. 
After four weeks from the first application, test data were col-
lected again by reaching 120 mothers in the second applica-
tion. Data were collected with “Personal Identification Form” 
and “Postpartum Physical Symptom Severity Scale”. In data 
analysis, percentage, correlation, Cronbach alpha, test-retest 
analysis, and dependent t-test method were used. Results: 
The scale consists of 18 items and has no sub-dimension as 
in the original scale. Cronbach’s alpha coefficient of the scale 
is 0.79 and no statistical difference was found in measure-
ment score means of test-retest that was applied in fourth and 
eighth weeks of postpartum period (p=0.00). In confirmato-
ry factor analysis, the compliance values were determined as 
RMSEA=0.094 (p <0.05), SRMR = 0.124 GFI = 0.91, and 
CFI = 0.86 and the model didn’t fit. Conclusions: Postpartum 
Physical Symptom Severity Scale is a scale that has validity 
and reliability for the Turkish people. 

Key Words: Postpartum, Physical Symptoms, Validity, Reli-
ability
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GİRİŞ

Postpartum dönem, bebek, plasenta ve memb-
ranların doğması ve doğum eyleminin sona 
ermesiyle birlikte başlayan, bütün sistemlerin, 
özellikle üreme organlarının gebelik öncesi 
durumlarına döndüğü altı haftalık bir süreçtir 
(Taşkın, 2011:353; Bilgin ve Potur, 2010:80). 
Bu dönemde meydana gelen dönüşümlerle 
birlikte fiziksel, psikolojik ve sosyal değişik-
likler yoğun olarak yaşanmaktadır. Postpar-
tum dönemin özellikle ilk haftası hem fizyolo-
jik ve psikolojik yönden geçiş dönemi, hem de 
postpartum sorunların en yüksek düzeyde ol-
duğu dönemdir. Bu sorunların çoğu altı hafta-
ya kadar, bazıları bir yıla kadar devam etmek-
tedir (Bağcı ve Altuntuğ, 2016:3267; Çelik 
vd., 2014:152; Balkaya, 2002:43). Gebelikte 
ve doğum eyleminde enerji ihtiyacı ve fiziksel 
yorgunluğun artması, doğumda oluşan yumu-
şak doku travması ve kan kaybı nedeniyle ka-
dının sorunları bu dönemde artmakta ve yaşa-
nan bu değişiklikler annenin iyilik durumunu 
olumsuz olarak etkileyebilmektedir (Bahrami 
et al., 2014:1; Mortazavi et al., 2014:1; Row-
lands and Redshow, 2012:2). 

Postpartum dönemde kadınlar, bebek bakı-
mı, ev işleri ve aile ilişkileri üzerinde önemli 
olumsuz etkilere sahip olan yorgunluk, peri-
ne, sırt ve baş ağrısı, barsak ve üriner sorunlar, 
hemoroid, emzirmeye ilişkin meme sorunları 
ve cinsel sorunlar gibi fiziksel semptomla-
rı sıklıkla yaşamaktadırlar (Bahrami et al., 

2014:2; Rowlands and Redshow, 2012:2; Kı-
zılkaya, 2013:4; Beydağ, 2007:480; Gölbaşı, 
2003:16). Bu durum kadınların normal hayat-
larına dönme süreçlerinin uzamasına,  günlük 
hayattaki işlerini yürütememelerine ve yaşam 
kalitelerinin azalmasına neden olmaktadır 
(Çelik vd., 2014:152; Kızılkaya, 2013:4; Göl-
başı 2003:16; Altuntuğ ve Ege, 2012:215).

Bu dönemde annelerin bebek bakımı, bebek 
ile iyi bir iletişim kurma, değişen aile yapısı 
ve yaşam tarzına uyum sağlama gibi gelişim-
sel ve fiziksel sorumlulukları vardır. Post-
partum dönemdeki annelerde meydana gelen 
fizyolojik değişiklikler, yorgunluk, emzirme 
problemleri, bebek bakımına ilişkin sorunlar 
ve sosyal destek eksikliği gibi durumlar, an-
nelerin postpartum döneme uyum sağlamasını 
etkileyen stres faktörleridir ve kaygı düzeyle-
rini arttırmaktadır (Beydağ, 2007:479; Yıldız, 
2008: 294). 

Ülkemizde doğum sonu dönem, gebelik ve 
doğumun olağan bir sonucu olarak algılan-
maktadır. Bu nedenle, gebelik ve doğum sü-
reçlerinde yapılan çalışmaların fazla, fakat 
postpartum dönemde yaşanan fiziksel semp-
tomlara yönelik yapılan çalışmaların ise sınırlı 
olduğu görülmektedir (Yıldız ve Küçükşahin, 
2011:159). Annelerin ilk günlerden itibaren 
fiziksel yönden kendilerini rahat hissetmeleri, 
kendi ve bebek bakımlarına aktif olarak ka-
tılmaları ve bakımlarını sürdürmede başarılı 
olmaları, fiziksel ve ruhsal sağlıkları üzerinde 
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olumlu etki yaratır (Taşkın, 2011:359; Bağ-
cı ve Altuntuğ, 2016:3268; Altuntuğ ve Ege, 
2012:215). Bu dönemde kadınların ihtiyaçla-
rına ve beklentilerine yönelik hemşirelik bakı-
mının verilmesi oldukça önemlidir (Gölbaşı, 
2003:16). 

Ülkemizde postpartum fiziksel semptomların 
bütün olarak değerlendirildiği ve şiddetini öl-
çen herhangi bir ölçek bulunmamaktadır. Ya-
pılan çalışmalarda postpartum dönemdeki fi-
ziksel semptomları değerlendirmek için “Soru 
Formları”, “Doğum Sonu Konfor Ölçeği”, ağrı 
şiddetini değerlendirmek için “Visuel Analog 
Skala”, yorgunluk şiddetini değerlendirmek 
için ise “Görsel Benzerlik Skalası” ve “Çok 
Boyutlu Algılanan Yorgunluk Değerlendirme 
Ölçeği’nin” kullanıldığı belirlenmiştir (Bağcı 
ve Altıntuğ, 2016:3266; Yıldız ve Küçükşa-
hin, 2011:160; Güngör vd., 2004:189; Boz-
kurt, 2011:41; Can, 2010:37;  Karakaplan ve 
Yıldız, 2010:55; Alp ve Mete, 2008:10; Lee 
ve Zaffke, 1999:189). Doğum sonrası dönem-
de ortaya çıkan fiziksel semptomların belir-
lenmesi ve buna yönelik yapılan hemşirelik 
bakımı ile kadınların deneyimlediği sorunla-
rın önlenmesi, ortadan kaldırılması ya da şid-
detinin azaltılması sağlanacaktır. Kadınların 
bu dönemi daha konforlu, komplikasyonsuz 
geçirerek, günlük aktivitelere ve bebek bakı-
mına katılımları sağlanacak ve sonuç olarak 
yaşam kaliteleri artacaktır. Bu çalışma Chien 
ve arkadaşları(2009:1202) tarafından geliş-
tirilen Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti 

Ölçeği’nin Türk toplumu için geçerlik ve gü-
venirliğini test etmek amacı ile yapılmıştır. 

YÖNTEM

Metodolojik araştırma türündeki bu çalışma, 
Mayıs-Eylül 2016 tarihleri arasında bir il mer-
kezinde bulunan dört Aile Sağlığı Merkez 
(ASM)’inde postpartum dördüncü haftada, 20 
yaş üzerinde, termde doğum yapan, yenidoğan 
kilosu 2500 gr ve üzerinde olan, Türkçe oku-
ma yazma bilen ve çalışmaya katılmaya gö-
nüllü olan anneler ile yürütülmüştür. 

Güvenirlik ve geçerlik çalışması verileri bir 
evrene genellenemeyeceği için genel ve ça-
lışma evreni belirlenmez. Ancak, analizlerin 
yeterli sayıda birey üzerinde yapılması gerek-
mektedir. Ölçek toplam madde sayısının 5-10 
katı birey seçilebilir (Erdoğan vd., 2014:217). 
Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçeği 
18 maddeden oluşmaktadır. Örneklem sayısı, 
ölçülecek olan her bir maddenin 10 katı alı-
narak hesaplanmış ve 180 anneye ulaşılması 
hedeflenmiş, fakat maddelerin yaklaşık do-
kuz katı olan 154 anneye ulaşılmıştır. Litera-
türde test tekrar test için en az 30 çift veriye 
ulaşılması önerilmesine rağmen (Tavşancıl, 
2010:54), bu çalışmada 120 anneye test tek-
rar test verileri uygulanmıştır. İkinci uygulama 
sekiz annenin ikameti değiştiği, 14 anne bebe-
ğinin aşı ve izlemini dış merkezde yaptırdığı 
ve 12 anne araştırmadan ayrılmak istediği için 
120 anne ile tamamlanmıştır.
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Verilerin Toplanması: Veri kaybının önlen-
mesi için, ASM’lerine kayıtlı ve postpartum 
dönemde olan, örneklem kriterlerine uyan an-
nelerin bebeklerinin birinci ve ikinci aydaki 
aşı ve izlem için verilen randevu günleri aile 
sağlığı elemanlarından öğrenilmiş, randevu 
günlerinde ASM’de olunarak bebeklerini aşı 
ve izlem için getiren annelere bebeklerin aşı-
ları yapılıp, izlemleri tamamlandıktan sonra 
aşı odasında formlar araştırmacının kendisi 
tarafından yüz yüze görüşme tekniği kullanı-
larak uygulanmıştır.

Veri Toplama Araçları: Araştırmada veriler 
Birey Tanılama Formu ve Postpartum Fizik-
sel Semptom Şiddeti Ölçeği kullanılarak top-
lanmıştır. 

Birey Tanılama Formu: Araştırmacılar tara-
fından postpartum dönemdeki annenin sos-
yo-demografik ve gebelik, doğum ve doğum 
sonrası döneme ilişkin bilgilerinin elde edil-
mesi amacıyla literatürden yararlanılarak ha-
zırlanmıştır (Bağcı ve Altıntuğ, 2016:3271; 
Can, 2010:45; Chien et al., 2009:1202; Chien 
et al., 2006:377). Formda yaş, eğitim duru-
mu, çalışma durumu, gelir durumu ve gebelik 
sayısı, doğum şekli, doğumda anestezi uygu-
lanma durumu ve anestezi tipine ilişkin 13 
soru yer almaktadır. 

Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçeği: 
Chien ve arkadaşları tarafından 2009 yılında 
postpartum fiziksel semptomların prevelansı-
nı ve sürekliliğini belirlemek amacıyla geliş-

tirilen ölçek, toplam 18 madde ve 4’lü likert 
tipi bir ölçektir. Maddelerin puanlaması, 0 
(yok), 1 (hafif şiddette), 2 (orta şiddette) ve 3 
(yüksek şiddette) şeklindedir. Ölçek postpar-
tum dönemde meydana gelen perine ağrısı, 
uykusuzluk, kabızlık, sırt ağrısı, baş ağrısı, 
hemoroid, eklem ağrısı, el uyuşması, vajinal 
akıntı ve enfeksiyon, ayak uyuşması, vajinal 
kanama, idrar yolu enfeksiyonu, baş dönme-
si, bacaklarda varis oluşumu, idrar kaçırma, 
normalden fazla üşüme, el ve ayaklarda so-
ğukluk gibi fiziksel semptomları ve şiddetini 
değerlendirmektedir. İçerik geçerliliği indek-
si ile değerlendirilen ölçek genel performansı 
0.83’tür. Ölçek toplam puanı 0 ile 54 arasında 
değişmektedir. Ölçeğin kesme noktası yoktur 
ve ölçekten alınan puanın artması postpartum 
fiziksel semptom şiddetinin yüksek olduğunu 
göstermektedir. Ölçeğin iç tutarlığı Cronbach 
alfa katsayısı ile değerlendirilip postpartum 
1. aydaki 0.77 ve 1. yılda 0.69 olarak bulun-
muştur (Chien et al., 2009:1202; Chien et al., 
2006:377).

Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçe-
ği, Chien ve arkadaşları (2009) tarafından, 
postpartum dönemdeki annelerin birinci ay 
ve birinci yıldaki semptomlarının şiddeti öl-
çülerek geliştirilmesine rağmen, Türkçe ge-
çerlik güvenirlik çalışmasında araştırmacının 
zaman sınırlamasından dolayı dördüncü ve 
sekizinci haftada ölçümler yapılmıştır. Çalış-
ma öncesinde Chien’den konu ile ilgili izin 
alınmıştır.
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Dil Uyarlaması: Postpartum Fiziksel Semp-
tom Şiddeti Ölçeği’nin Türk toplumu için 
geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilme-
sinde ölçeğin dil geçerliği için,  çeviri geri 
çeviri tekniği kullanılmıştır. Ölçeğin İngiliz-
ce halinin Türkçe’ye çevirisi üç dil uzmanı 
tarafından yapılmıştır. Ölçeğin Türkçe çevi-
rilerinden en uygun ifadeler seçilerek Türkçe 
ölçek oluşturulmuştur. Ölçeğin Türkçe hali 
ana dili Türkçe olan ve bu konu hakkında 
ayrıntılı bilgi verilen ancak anketin İngilizce 
formunu görmeyen bir kişi tarafından yeni-
den İngilizce’ye çevrilmiştir. İngilizce’ye 
çevrilen ölçek yeniden bir kişi tarafından 
Türkçe’ye çevrilmiştir. Türkçeleştirilen form 
bu kez de içerik geçerliliği açısından on kişi-
lik uzman görüşüne sunulmuştur. Uzmanlar-
dan alınan öneriler sonucunda daha anlaşılır 
hale getirilen ifadelerle ölçeğe son şekli veril-
miştir. Ölçeğin geri çevrilmiş olan İngilizce 
hali ölçeği geliştiren yazara gönderilmiş ve 
onayı alınmıştır.

Ölçeğin oluşturulan Türkçe formu, kapsam 
geçerliliği açısından değerlendirmeleri için 
konunun uzmanı olan on hemşire öğretim 
üyesine verilmiştir. Kapsam geçerliliği için 
uzman görüşleri doğrultusunda Kapsam Ge-
çerlilik Oranı (KGO) ve kapsam geçerlik in-
deksi belirlenmiştir. KGO, her bir maddeye 
olumlu yanıt veren uzman sayısının toplam 
uzman sayısına bölümünün bir eksiğidir. 
p=0.05 anlamlılık düzeyinde KGO’ların mi-
nimum değerleri tabloya dönüştürülür. Her bir 

maddenin KGO’ları değerlendirilerek istatis-
tik açıdan anlamsız olarak bulunanlar elenir. 
Geriye kalan maddelerin toplam KGO’larının 
madde sayısına bölümü KGİ verir (Yurdagül, 
2005:2). Çalışmanın KGİ değeri 0.96 olarak 
belirlenmiştir. Kapsam geçerlik ölçütü=0.62 
kriterine göre KGİ>KGO (0.96>0.62) olduğu 
için ölçeğin kapsam geçerliği istatiksel açıdan 
anlamlıdır. Bu indekse göre uzmanlar madde-
leri aşağıdaki ifadelere göre değerlendirmiş-
lerdir; 1. uygun değil (1 puan), 2. maddenin 
uygun şekle getirilmesi gerekir (2 puan), 3. 
uygun, ancak ufak değişiklik gerekiyor (3 
puan), 4. çok uygun (4 puan).

Dil geçerliliği sağlanan ölçeğin, kadın doğum 
servisinde yatan postpartum dönemindeki on 
anneye ön uygulaması yapılmıştır. Ön uygu-
lamadan elde edilen veriler araştırma kapsa-
mına alınmamıştır. 

Verilerin Değerlendirilmesi: Verilerin ana-
lizleri SPSS 21.0 paket programında yapıl-
mıştır. Örneklem grubunun demografik özel-
likleri ve ölçek yanıtları tanımlayıcı istatistik-
ler ile değerlendirilmiştir. Ölçeğin kapsam 
geçerliği Kapsam Geçerlilik İndeksi (KGİ), 
faktör yapı geçerliliği için Açımlayıcı Faktör 
Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi kulla-
nılmıştır. Verilerin faktör analizi için uygun-
luğu Kaiser Meyer Olkin (KMO) değeri ve 
Barlett’s testi ile incelenmiştir.  Ölçek madde 
analizi için Pearson momentler çarpımı kore-
lasyon analizi, ölçek iç tutarlılık analizi için 
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Cronbach alfa analizi, ölçek test tekrar test 
analizi için test tekrar test puan ortalamaları-
nın karşılaştırılması için bağımlı gruplarda t 
testi uygulanmıştır.

Araştırmanın Etik Yönü: Postpartum Fizik-
sel Semptom Şiddeti Ölçeği’nin Türkçe’ye 
uyarlanması için ölçeğin sahibi olan Li-Yin 
Chien’den yazılı izin alınmıştır. Girişimsel 
olmayan klinik araştırmalar etik kurulundan 
(26.05.2016- karar no:121) ve İzmir Valiliği 
Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden izinler alın-
mıştır. Örneklemi oluşturan annelerden yazılı 
onamları alınmıştır.

BULGULAR

Annelerin yaş ortalaması 30.31±4.82 olup, 
%50’sinin 30-39 yaş grubunda, %48.1’nin 
yükseköğretim mezunu, %59.1’nin çalışma-
dığı ve %70.8’ inin gelirinin giderine denk 
olduğu belirlenmiştir. Annelerin %52.6’sı-
nın multipar, gebelik sayısı ortalamasının 
1.78±0.94 olduğu, %81.8’inin sezaryen ile 
doğum yaptığı, %87.7’sine anestezi uygu-
landığı, anestezi uygulananların da %86’sına 
epidural anestezi uygulandığı belirlenmiştir. 

Güvenirlik Analizleri: Çalışmada ölçeğin 
güvenirlik analizleri, iç tutarlık katsayıları ve 
zamana göre değişmezliği incelenerek yapıl-
mıştır. Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti 
Ölçeği iç tutarlılığını değerlendirmek için ya-
pılan analizde Cronbach alfa güvenirlik kat-
sayısı 0.79 olarak bulunmuştur. Postpartum 
Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçeği’nde yer 
alan 18 maddeye verilen yanıtların en düşük, 
en yüksek değerleri, aritmetik ortalamaları 
ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. 
Maddelerinin aritmetik ortalaması 0.02 ile 
1.21 arasında değişmektedir. En düşük orta-
lamaya 0.02 ile 16. madde (İdrar kaçırma) 
sahiptir. En yüksek ortalamaya ise 1.21 ile 
ikinci madde (Yetersiz uyku kalitesi veya 
uykusuzluk) sahiptir. Annelerin postpartum 
döneminin dördüncü haftasında en fazla ya-
şadıkları fiziksel semptomun yetersiz uyku 
kalitesi/uykusuzluk (%71.4), en az idrar ka-
çırma (%2.6) olduğu ve hafif şiddette yaşan-
dığı belirlenmiştir. Ölçeğin madde toplam 
puan ortalaması 6.78±0.45’dir.
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Tablo 1. Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçeği Madde ve Toplam Puan Korelas-
yonları

 Ölçek maddeleri r p

Madde 1 (Sezaryen bölgesi veya perinede ağrı) 0.52 0.00

Madde 2 (Yetersiz uyku kalitesi veya uykusuzluk) 0.47 0.00

Madde 3 (Kabızlık) 0.45 0.00

Madde 4 (Sırt ağrısı) 0.52 0.00

Madde 5 (Baş ağrısı) 0.26 0.00

Madde 6 (Hemoroid) 0.53 0.00

Madde 7 (Eklem ağrısı) 0.54 0.00

Madde 8 (Ellerde uyuşma) 0.58 0.00

Madde 9 (Aşırı vajinal akıntı) 0.52 0.00

Madde 10 (Vajinal enfeksiyon) 0.38 0.00

Madde 11 (Ayaklarda uyuşma) 0.55 0.00

Madde 12 (Aşırı vajinal kanama) 0.47 0.00

Madde 13 (İdrar yolu enfeksiyonu) 0.44 0.00

Madde 14 (Baş dönmesi) 0.38 0.00

Madde 15 (Bacaklarda varis) 0.51 0.00

Madde 16 (İdrar kaçırma) 0.15 0.05

Madde 17 (Normalden daha fazla üşüme) 0.59 0.00

Madde 18 (Ellerde ve/veya ayaklarda üşüme) 0.56 0.00

Ölçeğin madde toplam puan korelasyonları-
nın en düşük 0.15 ile en yüksek 0.59 arasında 
değiştiği belirlenmiştir. 16. maddenin (idrar 
kaçırma) ölçek madde-toplam puan kore-
lasyon katsayısının (r=0.15) 0.20’in altında 
kaldığı belirlenmiştir (Tablo 1). Ölçek mad-
delerinin tümü için bu madde çıkarıldığında 
Cronbach alfa değerinin değişmediği (toplam 
ölçek α=0.79) ve 0.79 olduğu belirlenmiştir.

Zamana karşı değişmezlik güvenirliğinin be-
lirlenebilmesi için, postpartum dördüncü haf-
tadaki 154 anneye ilk uygulama yapılmış dört 
hafta sonra aynı örneklem grubuna yapılan 
ikinci uygulamada 120 anneye ulaşılarak test 
tekrar test verileri toplanmıştır.  Tablo 2’de 
Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçe-
ğinin test tekrar test sonuçları verilmiştir.
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Tablo 2. Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçeği Test-Tekrar Test Puan Ortalama-
larının Karşılaştırması

İlk Uygulama
(n=120)
Ort. ±Ss

İkinci Uygulama 
(n=120)
Ort. ±Ss

t p

Postpartum Fiziksel 
Semptom Şiddeti Ölçeği

6.86 ±5.57 6.03 ±5.94 1.96 0.05

r/p r=0.67                   p=0.00

Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçe-
ğinin değişmezlik özelliğini değerlendirmek 
için yapılan güvenirlik analizinde, test-tekrar 
testten elde edilen puan ortalamaları bağımlı 
gruplarda t testi ile karşılaştırılmış ortalama-
lar arasında bulunan farkın istatistiksel ola-
rak anlamlı olmadığı saptanmıştır (t=1.96, 

p>0.05). Ölçeğin ilk ve ikinci uygulamadan 
elde edilen puanları arasındaki ilişki ince-
lendiğinde güvenirlik katsayısı r= 0.67 olan, 
pozitif yönde bir ilişki olduğu saptanmış, bu 
sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş-
tur (p<0.05) (Tablo 2).

Tablo 3. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Kriter İyi Uyum Model Sonucu Elde Edilen 
Değer

Madde Çıkarılması ile Elde 
Edilen Değer

p <0.05 <0.05 <0.05

RMSEA ≤0.08 0.094 0.079

SRMR <0.10 0.124 0.036

CFI ≥0.80 0.86 0.81

GFI ≥0.80 0.91 0.86

Geçerlilik Analizleri: Postpartum Fiziksel 
Semptom Şiddeti Ölçeği’ nin maddeleri için 
alınan uzman görüşleri arasındaki uyumun 
değerlendirilmesi amacıyla yapılan Kendall 
Uyuşum Katsayısı (W) korelasyon testi uy-
gulanmış ve sonucunda uzman görüşleri ara-
sında uyumun olduğu saptanmıştır (Kendall’s 
W = 0.10, p>0.05).

Ölçeğin yapı geçerliliğini incelemek ama-
cıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmış-
tır. Yapılan analizde uyumluluk değerleri 
RMSEA= 0.094 (p<0.05), SRMR=0.124, 
GFI=0.91, ve CFI=0.86 olarak saptanmıştır. 
Modelin uyum göstermemesi ve Modifikas-
yon indeksi düşük olan 16. madde çıkarılarak 
tekrar yapılan doğrulayıcı faktör analizinde 
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ise (DFA) uyumluluk değerleri RMSEA= 
0.079 (p<0.05), SRMR=0.036, GFI=0.86, ve 
CFI=0.81 olarak saptanmıştır (Tablo 3).

TARTIŞMA

Çalışma, Postpartum Fiziksel Semptom Şid-
deti Ölçeği’nin Türk toplumuna uyarlanarak, 
postpartum dönemdeki kadınların deneyim-
ledikleri semptomları inceleyen çalışmalarda 
yararlanılmak üzere bir ölçme aracını ülke-
miz literatürüne kazandırmak amacıyla yürü-
tülmüştür. 

Güvenirlik: Güvenirlik, bir ölçme aracı-
nın aynı koşullarda farklı yer ve zamanlarda 
tekrarlanan ölçümlerde değişmez ve kararlı 
ölçme değerlerini verebilmesidir. Güvenirlik 
ölçme aracındaki bütün soruların birbiriyle 
tutarlılığını ortaya koyar, içindeki maddele-
rin birbiriyle olan ilişkisini gösterir (Erdoğan 
vd., 2014:221).  Cronbach Alfa güvenirlik 
katsayısının hesaplanması Likert tipi ölçekle-
rin maddelerinin birbiriyle tutarlı olup olma-
dığının yani aynı özelliği ölçüp ölçmediğini, 
ölçmek istenen kavram ile ilişkili olup olma-
dığının belirlenmesi için kullanılır (Erdoğan 
vd., 2014:221; Çakmur, 2012:340; Tavşancıl, 
2010:17; Gözüm ve Aksayan, 2003:7;    Tez-
başaran, 1997:48). Cronbach Alfa katsayı-
sının 0.40’dan küçük olması ölçme aracının 
güvenilir olmadığını, 0.40-0.59 arası düşük 
güvenirlikte, 0.60 – 0.79 arası oldukça gü-
venilir, 0.80 – 1.00 arası ise yüksek derece-
de güvenilir olduğunu gösterir (Tavşancıl, 

2010:11; Akgül, 2005:445). Postpartum Fi-
ziksel Semptom Şiddeti Ölçeği’nin iç tutar-
lılığını belirlemek için hesaplanan Cronbach 
alfa katsayısının 0.79 olması Ölçeğin Türkçe 
formunun oldukça güvenilir düzeyde oldu-
ğunu göstermektedir. Chien ve arkadaşları 
(2009:1202) tarafından geliştirilen Postpar-
tum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçeğinin 
Cronbach Alfa Katsayısı 1. ayda 0.77 ve 1. 
yılda 0.69 olarak bulunmuştur (Chien et al., 
2009:1203; Chien et al., 2006:377). 

Madde analizi her maddenin güvenirliğini ve 
ölçeğin bütünüyle ne kadar ilişkili olduğunu 
değerlendirmek için yapılır. Ölçekteki her bir 
maddenin varyansı, ölçek toplam puan var-
yansı arasındaki ilişki Pearson Momentler 
Çarpımı Korelasyonu ile değerlendirilmekte-
dir. r değerinin +1’e yakın olması güvenilirli-
ğin yüksek olduğunu gösterir. Madde-toplam 
puan korelasyon katsayısının alt sınırı 0.20 
olarak alınmakta, 0.30-0.40 arasında olan 
maddelerin “iyi”, 0.40 üstünde olan madde-
lerin “çok iyi” düzeyde olduğu belirtilmiştir. 
Bir maddenin toplam puanla düşük ilişki gös-
termesi, güvenilir olmadığını düşündürür ve 
ölçekten çıkartılır (Erdoğan vd., 2014:222; 
Tavşancıl, 2010:11; Şencan, 2005:287; Çi-
men, 2003: 53; Gözüm ve Aksayan, 2003:7). 
Ölçeğin madde toplam puan korelasyonları-
nın 0.15 ile 0.59 arasında değiştiği belirlen-
miştir. Ölçekten madde çıkarıldığında alfa 
katsayısında değişim olmaması, çıkarılan 
maddenin ölçek güvenirliğini değiştirmediği-
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ni, homojeniteyi bozmadığını gösterir ve öl-
çekten çıkarılmaması önerilir. Madde çıkarıl-
ması ile Cronbach alfa katsayısı yükseliyorsa 
o madde homojeniteyi bozan ve güvenirliği 
azaltan maddedir; eğer madde çıkarılması ile 
Cronbach alfa katsayısı düşüyor ve güvenir-
lik azalıyorsa o madde ölçek için önemlidir ve 
ölçeğin ana çatısını oluşturur (Çatal ve Dicle, 
2007:28; Tezbaşaran, 1997:48). Bizim çalış-
mamızda 16. madde (idrar kaçırma) Ölçek-
ten çıkarılmış, Ölçeğin Cronbach alfa değeri 
tekrar hesaplanarak 0.79 olarak bulunmuş ve 
bu değerin değişmemesi nedeniyle ölçekten 
madde çıkarılmamıştır. Ayrıca ölçeği gelişti-
ren Chien ve arkadaşları ölçekten madde çı-
kartılmasını uygun bulmamış, orjinal hali ile 
kullanılmasını önermişlerdir.

Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçe-
ğinin zamana karşı değişmezliğini değerlen-
dirmek amacıyla en sık kullanılan test tekrar 
test sonuçları karşılaştırılmıştır. İki ölçümden 
elde edilen ölçüm değerleri korelasyon katsa-
yısı, değişmezliğin göstergesidir ve güvenir-
lik katsayısı olarak kabul edilir. Korelasyon 
katsayısı 0-1 arasında değer alabilir ve katsa-
yı yüksekse ölçme aracı güvenilirdir. İki test 
arasındaki süre ortalama iki ile altı hafta ara-
sında olmalıdır (Erdoğan vd., 2014:221; Tav-
şancıl, 2010:11; Gözüm ve Aksayan, 2003;7). 
Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçe-
ğinin değişmezlik özelliğini değerlendirmek 
için, dört hafta ara ile uygulanan iki ölçüm 
arasında istatiksel olarak fark olmadığı be-

lirlenmiştir (t=1.96, p>0.05). Postpartum 
Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçeği test-tekrar 
test güvenirlik katsayısı r= 0.67 (p= 0.00) bu-
lunmuş, istatiksel olarak anlamlı olduğu ve 
ölçeğin zamana göre değişim göstermediği 
belirlenmiştir. 

Geçerlilik: Bir kültüre özgü geliştirilen öl-
çüm araçlarının, farklı kültürlerde kullanıl-
madan önce dil eşdeğerliğinin sağlanması ve 
o toplum için geçerli ve güvenilir olup olma-
dığının test edilmesi gerekir. Bu doğrultuda, 
öncelikle ölçeğin Türkçe ve İngilizce formla-
rının dilsel eşdeğerliği, çeviri-geri çeviri yön-
temi ile değerlendirilmiş ve her iki formda da 
yer alan maddelerin benzeştiği görülerek dil 
eşdeğerliğinin sağlandığına karar verilmiştir. 

Ölçek geçerlik güvenirlik çalışmalarında, 
Lawshe tekniğine göre KGİ değeri olarak 
önerilen 0.62 ölçüt olarak alındığında (Yurda-
gül, 2005:2), bu çalışmadan elde edilen KGİ 
değerinin minimum değerin üzerinde olduğu 
belirlenmiştir (0.96>0.62). Ölçeği geliştiren 
Chien ve arkadaşları (2009:1202) tarafından 
da bu değer 0.83 olarak bulunmuştur (Chien 
et al., 2009:1203; Chien et al., 2006:377). 
Uzmanlar arasında görüş birliği olduğunu 
gösteren bu sonuç aynı zamanda Postpartum 
Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçeğinin geçerli 
olduğunu göstermektedir.

Ölçüm aracının amacına ne derecede ulaştı-
ğı ve doğru ölçtüğünü değerlendirmek amacı 
ile yapılan yapı geçerliliğinde en sık kulla-
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nılan yöntem faktör analizidir.   Faktör ana-
lizi açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi 
olmak üzere iki farklı yöntem ile yapılmak-
tadır. Eğer ölçek yeni geliştiriliyorsa hem 
açımlayıcı hem de doğrulayıcı faktör ana-
lizi, ölçek başka bir dilden Türkçe’ye uyar-
lanıyorsa sadece doğrulayıcı faktör analizi 
yapmak yeterlidir. Doğrulayıcı faktör anali-
zinde uyum iyiliği istatistiklerinin istenilen 
düzeyde olması gerekmektedir. Bu nedenle 
RMSEA değerinin 0.08’e eşit ya da küçük, 
SRMR’nin 0.10’dan küçük olması uyumun 
olduğunu göstermektedir. CFI ve GFI’nın 
ise 0.95’e eşit veya üstünde olması mükem-
mel uyumu, 0.90’a eşit ya da üstünde olması 
iyi uyumu,  0.80’e eşit ya da üstünde olması 
uyumun olduğunu göstermektedir (Erdoğan 
vd., 2014:227; Şencan, 2005:287; Çimen, 
2003:53; Gözüm ve Aksayan, 2003:7).

Ölçeğin yapı geçerliği için yapılan analiz-
de uyumluluk değerleri RMSEA= 0.094 
(p<0.05), SRMR=0.124, GFI=0.91, ve 
CFI=0.86 olarak saptanmıştır ve modelin 
uyum göstermediği (Erdoğan vd., 2014:227; 
Şencan, 2005:287; Çimen, 2003:53; Gözüm 
ve Aksayan, 2003:7)  belirlenmiştir.     Mo-
difikasyon indeksi düşük olan maddenin çı-
kartılması ile yapılan analizde ise model uyu-
munun kabul edilebilir düzeyde olduğu belir-
lenmiştir. Bu nedenle ölçeğin farklı örneklem 
grupları ile yapılan çalışmalarda doğrulayıcı 
faktör analizinin tekrarlanabilinir. 

SONUÇ 

Bu çalışma sonucunda Postpartum Fiziksel 
Semptom Şiddeti Ölçeği’nin Türk toplu-
munda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir 
bir ölçek olduğu sonucuna varılmıştır Ölçek 
postpartum dönemdeki kadınlarda fiziksel 
semptomları belirlemek ve değerlendirmek 
amacıyla kullanılabilir. Daha büyük ve fark-
lı örneklem grupları ile yapılan çalışmalarda 
geçerlilik güvenirlik analizlerinin tekrarlan-
ması önerilmektedir.

Ölçeğin değerlendirmesinin kolay ve hızlı 
olması, doğum sonrası karşılaşılabilecek tüm 
fiziksel semptomları değerlendirmesi, araştır-
maya katılanların ve araştırmacıların yükünü 
azaltacak, hem sağlık çalışanları hem de araş-
tırmacılar açısından uygulanmasını kolaylaş-
tıracaktır.

Belirlenen semptomlara yönelik hemşirelik 
girişimlerinin planlanması konusunda sağlık 
çalışanlara fikir verecektir. Postpartum Fizik-
sel Semptom Şiddeti Ölçeğinin postpartum 
dönemindeki annelerle yürütülecek araştır-
malarda daha fazla kullanılması ve sonuçları-
nın değerlendirilmesi önerilmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: The postpartum period is a six-week interval which starts with the 
childbirth and is characterized with restoration of all systems into pre-pregnancy status. Both 
physiological and psychological transitions are experienced and postpartum problems are most 
commonly faced particularly in the first week of the postpartum period. Most of these problems 
persist for up to 6 weeks, while some persist for up to a year. When physical symptoms of post-
partum period are identified, nursing care will ensure that problems experienced by women are 
prevented, alleviated and eliminated. In our country, there is no scale that measures the physical 
symptoms of the postpartum period as a whole and their severity. Aim: This is a methodological 
study that is conducted to assess validity and reliability of the Postpartum Physical Symptom 
Severity Scale, which determines the physical symptoms of postpartum women and the severity 
thereof. Method: The study data is collected from 154 mothers at postpartum week 4, who pre-
sented to four Family Health Centers in Karabağlar District, İzmir from May 2016 to Septem-
ber 2016. The study enrolled mothers, who are aged >20 years, are at postpartum Week 4, gave 
birth at term with birth weight of neonate=≥2500 g, are literate and give consent to participate 
in the study. The sample size is estimated as 10 times of each parameter and it is targeted to 
enroll 180 mothers, but approximately 9 times of each parameter could be reached. Although it 
is recommended in the literature to reach minimum 30 pairs of data for test-retest, data of test-
retest was applied to 120 mothers in this study. The second data set covered 120 mothers, since 
residence address of eight mothers changed, fourteen mothers had the baby vaccinated and su-
pervised in a third party healthcare facility and twelve mothers reported the intent to withdraw 
from the study. Data was collected using the Individual Identification Form and Postpartum 
Physical Symptom Severity Scale. The Individual Identification Form was developed by rese-
archers with reference to the literature in order to identify socio-demographics, pregnancy, birth 
and postpartum details of the mother. The Postpartum Physical Symptom Severity Scale, which 
was developed by Chien et al. in 2009 to determine the prevalence and continuity of postpartum 
physical symptoms, is a scale with a total of 18 items and 4 likert scales. Item scores are as 
follows: 0 (none), 1 (mild severity), 2 (moderate severity) and 3 (high severity). The form was 
filled in by the researcher using face-to-face interview technique in the vaccination room for 
the mothers who met the sampling criteria and brought their infants to Family Health Center 
for their 1st and 2nd month vaccinations and follow-ups, once the vaccinations and follow-up of 
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the babies were completed. Data were analyzed with SPSS 21.0 software. Ten specialists were 
consulted for the validity of the scale and necessary changes were made. Accordingly, the con-
cordance between specialist opinions was evaluated and the scope validity index was determi-
ned according to Lawshe’s technique. Pearson’s Product Moment Correlation analysis for scale 
item analysis, Cronbach’s Alpha Analysis for scale internal consistency analysis, assessment of 
consistency between test repetition point averages for scale test-retest analysis: Comparison of 
Pearson’s Product Moment Correlation analysis and test-retest point averages: T-test was appli-
ed for dependent groups. Results: The average age of the mothers was 30.31±4.82, while 50% 
of them were in the age group of 30-39, 48.1% of them were university graduates, 59.1% were 
not working and 70.8% of them had a balance in income and expenditures. It was determined 
that 52.6% of the mothers were multiparous, the pregnancy number average was 1.78 ± 0.9, 
81.8% had delivered via cesarean section, 87.7% were anesthetized and 86% of those who had 
anesthesia had epidural anesthesia. 74% of the mothers who participated in the study had plan-
ned pregnancies, 72.7% had postpartum social support, and 88.4% were supported by mother / 
mother-in-law. Average birth weight was 3329.35±374.56 g, while 45.5% of them were betwe-
en 3000-3499 g and 51.3% of them were female. It was determined that 72.7% of the mothers 
only breastfed their babies in the first month, while 27.3% also provided additional formula. 
57.1% of the mothers who gave formula stated that the reason for this was insufficiency of 
milk. Translation-back translation technique was used for the scope validity of the scale. Ten 
academicians specialized in the field of Gynecology & Obstetrics Nursing were consulted for 
specialist opinion. Kendall W Good Concordance Analysis was used to evaluate the differences 
in the scale among specialists. It was found that there was concordance between this test and 
specialist opinions and the Scope Validity Index value was found 0.96. The pre-application of 
the scale, of which the language was validated, was applied to ten postpartum women who were 
hospitalized at inpatient settings of gynecology and obstetrics department of a hospital. The 
data that was obtained from the pre-application was not included in the scope of the research. 
Subject total point average of the scale was found 6.78±0.45 (0-49 points). It was determined 
that subject-total point correlation coefficients varied between 0.15-0.59 and that subject 16 
(r=0.15) was below 0.20. Cronbach’s Alpha value was calculated by ruling out this subject 
and it was found 0.79; it was determined that this value did not change. It was found that this 
subject did not change the reliability of the scale, that is supported the scale, and should not be 
removed from the scale. It was found that the internal consistency level of the scale was pretty 
reliable (Cronbach’s Alpha=0.79). The scale was applied at intervals of four weeks; there was 
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no difference between the test-retest measurements (p>0.05), the t value was found 1.96 and 
the time-invariance was determined as r=0.67 (p = 0.00). In confirmatory factor analysis, the 
compliance values were determined as RMSEA=0.094 (p<0.05), SRMR =0.124 GFI=0.91, and 
CFI=0.86 and the model didn’t fit. Conclusions: The Postpartum Physical Symptom Severity 
Scale is a valid and reliable measure that can be used in Turkish society. The scale can be used 
to identify and evaluate physical symptoms in postpartum women.
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SELF-EFFICACY PERCEPTION AT BIRTH: ITS IMPORTANCE AND 
EFFECTIVE FACTORS
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Öz: Doğumda öz-yeterliliği yüksek olan kadınla-
rın vajinal doğum yapması, doğum eylemi ile baş 
etmesi ve vajinal doğum yapma konusunda ken-
dilerine güvenme düzeyleri daha yüksek olup, do-
ğum korkusu, doğum ağrısı, doğumda analjezik 
kullanma oranı daha az ve doğum süreleri daha 
kısadır. Doğum alanında çalışan ebe/hemşirelerin 
gebelerin öz-yeterlilik algılarını güçlendirecek 
girişimleri bilmeleri tüm bu sonuçları olumlu 
yönde etkileyecektir. Ayrıca hemşirelerin bağım-
sız olarak uygulayabilecekleri tüm girişimlere de 
ışık tutacaktır. Bu derlemenin amacı doğumda öz-
yeterlilik algısının önemi, etkileyen faktörler ve 
doğum sonuçları üzerine olumlu etkilerini açık-
lamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Doğum, Öz-Yeterlilik, Hem-
şirelik, Doğum Eylemi

Abstract:  Women with high self-efficacy at birth 
have higher levels of self-efficacy in performing 
vaginal delivery, coping with labor and self-con-
fidence about vaginal delivery, fear of childbirth, 
labor pain, rate of using analgesics at delivery, and 
delivery times are shorter. Knowing the initiatives 
to strengthen the pregnant womens’ self-efficacy 
perception by the midwives / nurses working in 
the field of birth will affect all these results posi-
tively. It will also shed light on all initiatives that 
nurses can apply independently. The purpose of 
this review is to explain the importance of self-ef-
ficacy perception at birth, its effective factors and 
positive effects on the birth.

Key Words: Delivery, Self-Efficacy, Nursing, La-
bor
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GİRİŞ

Öz-yeterlilik kavramı ilk kez 1977 yılında sos-
yal bilişsel öğrenme kuramının yaratıcısı Ban-
dura tarafından tanımlanmıştır. Bandura’ya 
göre öz-yeterlilik kavramı, bireyin kendisine 
güvenmesi ile ilişkili olup (Bandura, 1997), 
kişisel ve diğer kişilerin deneyimler ile duygu-
sal ve fizyolojik uyaranlardan etkilenmektedir 
(Lowe, 1993:142). Öz-yeterlilik kavramı, so-
nuç beklentisi ve öz-yeterlilik beklentisi ola-
rak iki bölümde ele alınmaktadır. Sonuç bek-
lentisi, karşılaşılan bir durumda ne kadar iyi 
bir performans gösterileceğine olan inanç iken 
öz-yeterlilik beklentisi ise bireylerin beklen-
dik ya da beklenmedik her hangi bir durum-
daki deneyimlerinin bedenlerini etkilemesi 
olarak tanımlanmaktadır (Bandura 1997).

Doğumda öz-yeterlilik algısı, doğum yapacak 
olan kadının doğum eylemi ile baş edebilmesi 
için kendi yeteneklerine güvenmesidir (Lowe, 
2000:220). Hedeflenen amaca ulaşmak için 
kişinin yerine getirmesi gereken davranışlar 
konusunda kendisine güvenmesi olarak da ta-
nımlanan öz-yeterlilik, başarılı bir öz-yönetim 
ve davranış değişikliği için önkoşuldur (Sol 
et al., 2008:192). Öz-yeterlilik algısı yüksek 
olan kadın, doğum gibi stres yaratan bir du-
rumu yönetmek için kendine güvenirse, bu 
durumu davranışa da geçirerek baş etmesini 
kolaylaştıracağı düşünülmektedir.

Gebe bir kadın doğum yapma konusunda ken-
disini yetersiz hissediyorsa korku ve anksiye-

te yaşar. Bu duygular sonucunda hiçbir tıbbi 
gereklilik olmaksızın sezaryen ile doğum 
yapmayı tercih edebilir. Tüm bu bilgiler doğ-
rultusunda, anksiyete ve korku öz-yeterliliği 
etkileyen temel faktörler olmakta, buna bağlı  
olarak fizyolojik bir olay olan doğum, kadın-
lar tarafından bir tehdit olarak algılanmaktadır 
(Razurel et al., 2016:9). Bu algı öz-yeterlilik 
duygusunu ise olumsuz yönde etkilemekte-
dir. Bu nedenle öz-yeterlilik algısını azaltan 
ve arttıran faktörlerin bilinmesi kadın doğum 
hemşireleri ve ebeler için önemlidir.

Son 15 yılda yapılmış, ‘’doğumda öz-
yeterlilik’’, ‘’childbirth self-efficacy’’ ve 
‘’childbirth self-efficacy perception’’ anah-
tar kelimeleri ile EBSCO Host, Blacwell 
Synergy, British Medical Journal (BMJ), 
ProQuest, Science Direct ve Informa Health 
Care veri tabanlarında yer alan ve tam metni-
ne ulaşılabilen, metodolojik ve derleme çalış-
malar dışındaki makalelere bu çalışmada yer 
verilmiştir. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar 
incelendiğinde; doğum korkusu, doğum ağrısı 
ve geçmiş doğum deneyimlerinin öz-yeterlilik 
algısı ile ilişkili olduğu ve bunlara bağlı olarak 
doğum şekli tercihinin etkilendiğinin belirtil-
diği saptanmıştır (Tablo 1).  Bu makalede; do-
ğumda öz-yeterlilik algısının önemi, doğumu 
olumlu ve olumsuz olarak etkileyen faktörle-
rin (doğum korkusu, ağrı, eğitim, yaş, parite) 
incelenmesi ve doğum şekli tercihi üzerindeki 
etkileri literatüre dayalı olarak incelenmiştir. 
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Tablo 1. Doğumda Öz-yeterlilik ile İlgili Yapılan Çalışmalar

Öz-yeterlilik 
ile ilişkili fak-

tör

Araştırmacı/
Araştırmacılar

Araştırmanın tipi Örneklem 
özellikleri

Amaç Sonuç

Doğum korkusu

Serçekuş, Başkale 
(2016)

Yarı-deneysel n=63
Nullipar

Antenatal eğitimin 
doğum korkusu, ma-
ternal öz-yeterlilik ve 
parental bağlanamaya 
etkisi

Antenatal eğitim doğum 
korkusunu azaltmakta ve 
annelerin öz-yeterliliğini 
arttırmaktadır. 

İsbir, İnci, Önal, 
Yıldız (2016)

Yarı deneysel n=90 Antenatal eğitimin 
doğum korkusu, do-
ğumda öz-yeterlilik 
ve doğum sonu post 
travmatik semptomlara 
etkisi

Antenatal eğitim doğum 
korkusunu azaltmakta, 
doğumda öz-yeterlilik, 
algılanan destek ve öz 
kontrolü arttırmaktadır.

Khaikin, Marcus, 
Kelishek, Balik 
(2016)

Deneysel n=102
Nullipar

Doğuma hazırlık kur-
sunun anksiyete ve 
doğumda öz-yeterliliğe 
etkisi

DHS anksiyeteyi azalt-
maktadır. DHS alanlarda 
doğumla baş etmede 
öz-yeterlilik düzeyini 
etkilememektedir. 

Gao, Liu, Fu, Xie 
(2015)

Kesitsel, tanım-
layıcı

n=353
Primipar ve 
multipar

Doğum korkusuna etki 
eden faktörlerin ince-
lenmesi

Doğum korkusu yüksek 
olan kadınların öz-
yeterlilik düzeyleri daha 
düşüktür.

Toohill, Creddy, 
Gamble, Fenwick 
(2015)

Tanımlayıcı n=1386
Multipar ve 
nullipar

Yüksek ve şiddetli do-
ğum korkusu yaşayan 
kadınlarda korkuya 
sebep olan faktörlerin 
incelenmesi

Öz-yeterliliği düşük olan 
kadınların doğum korku-
ları daha yüksektir.

Byrne, Hauck, 
Fisher, Bayes, 
Schutze (2014)

Tek kollu pilot 
çalışma

n=12 
Nullipar

Farkındalığa dayalı 
doğum eğitiminin 
kadınların doğumda 
öz-yeterlilik, korku, 
stres, depresyon ve 
anksiyeterleri üzerine 
etkisi

Antenatal eğitim doğum 
korkusunu azaltmakta ve 
doğumda öz-yeterlilik 
düzeyini arttırmaktadır.

Salomonsson, 
Berterö, Alehagen 
(2013)

Kalitatif n=17
Nullipar

Şiddetli doğum korku-
su olan primiparlarda 
öz-yeterlilik beklentisi-
nin incelenmesi

Şiddetli doğum korkusu 
ile ilişkili olan vücut 
kontrolü, profesyonel 
kontrol ve kadercilik 
durumu aynı zamanda 
doğumda öz-yeterlilik 
ile de ilişkilidir.

Beebe, Lee , 
Kohlman,
Humphreys 
(2007)

Longitidunal, 
tanımlayıcı

n=35
Nullipar

Nullipar kadınlarda 
anksiyete ve doğumda 
öz-yeterlilik ilişkisinin 
incelenmesi

Prenatal anksiyete dü-
zeyinin yüksek olması 
doğumda öz-yeterliliğin 
azaltmaktadır.

Lowe (2000) Tanımlayıcı n=280
Nullipar

Nullipar kadınlarda 
doğumda öz-yeterlilik 
ve doğum korkusu 
ilişkisi

Doğumda öz-yeterliliği 
düşük olan kadınların 
doğum korkuları art-
maktadır.
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Doğum ağrısı

Carlsson, Ziegert, 
Nissen (2015)

Kesitsel n=406
Nullipar

Doğuma öz-yeterlilik, 
iyilik durumu, doğum 
müdahaleleri ve doğum 
sonuçları arasındaki 
ilişki

Doğum öz-yeterliliği 
yüksek olan kadınlarda 
epidural analjezi oranları 
azalmakta ve olumlu 
duyguları artmaktadır.

Gau, Chang, Tian, 
Lin (2011)

Randomize kont-
rollü çalışma

n=87
Nullipar ve 
multipar

Doğum topunun do-
ğumda öz-yeterlilik ve 
doğum ağrısına etkisi. 

Doğum topu kullanmak 
doğum ağrısını azalt-
makta ve doğumda öz-
yeterliliği arttırmaktadır.

Ip, Tang ve Gog-
gins (2009)

Deneysel n=60
Nullipar, 3. tri-
mestır gebeler

Öz-yeterliliği arttırma 
eğitimi öz-yeterlilik, 
anksiyete, ağrı ve do-
ğumla başetme perfor-
mansına etkisi

Verilen eğitim ile öz-
yeterliliği ve doğumla 
başetmeyi arttırmakta, 
anksiyete ve doğum ağ-
rısını azaltmaktadır.

Larsen, O’Hara, 
Brewer, Wenzel 
(2001)

Prospektif n=37
Nullipar

Öz-yeterlilik beklentisi 
ve doğum ağrısı ilişki-
sinin incelenmesi

Öz-yeterliliği yüksek 
olan kadınların doğumun 
latent ve aktif fazında-
ki ağrı düzeyleri düşük 
iken, geçiş fazındaki ağrı 
düzeyleri değişmemek-
tedir.

Psikolojik 
faktörler

Sieber, Germann, 
Barbir, Ehlert 
(2006)

Prospektif, longi-
tidunal

n=61
Nullipar ve 
multipar

Sağlıklı gebelerde 
psikososyal uyum, 
öz-yeterlilik, doğum 
anksiyetesi ve duygu-
sal iyilik halinin ince-
lenmesi

Öz-yeterliliği yüksek 
olan kadınların başetme 
düzeyleri daha yüksek 
bulunmuştur.

Razurel, Kaiser, 
Antonietti,
Epiney, Sellenet 
(2016)

Longitidunal n=235
Primipar

Sosyal desteğin 
primipar kadınların 
psikolojik semptomları 
ve öz-yeterliliklerine 
etkisi

Parental öz-yeterliliğin 
düşük oluşu depresyon 
ve anksiyeteyi arttır-
maktadır.

Rahimparvar, 
Hamzehkhani, 
Geranmayeh, 
Rahimi (2012)

Deneysel (Ran-
domize kontrollü 
çalışma)

n=150
Nullipar

Web ortamında verilen 
öz-yeterlilik eğitiminin 
İranlı kadınların do-
ğumla başetme düzey-
lerine etkisi

Web üzerinden verilen 
eğitim, doğumda öz-
yeterlilik düzeyini arttır-
maktadır.

Doğum dene-
yimi

Brixval, Axelsen, 
Thygesen, Due, 
Koushede (2016)

Derleme n=1766 Antenatal eğitimin 
doğumda öz-yeterliliğe 
etkisi 

Antenatal eğitim alan 
kadınlarda doğum sü-
recini evde geçirmeye 
yönelik öz-yeterlilik 
daha yüksektir. 

Schwartz, Toohill, 
Creedy, Baird, 
Gamble, Fenwick 
(2015)

Tanımlayıcı n=1410
Nullipar ve 
multipar

Doğumda öz-yeterliliği 
etkileyen faktörlerin 
incelenmesi

Doğuma ilişkin bilgisi 
düşük olan kadınların 
doğumda öz-yeterlilik 
düzeyleri daha düşüktür.

Sun, Hung, 
Chang, Kuo 
(2010)

Deneysel n=88
Primigravida

Yoganın primigaravida 
kadınların doğumda 
öz-yeterliliğine etkisi

Yoga eğitimi doğumda 
öz-yeterlilik düzeyini 
arttırmaktadır.

Berentson‐Sha, 
Scott, Jose (2009)

Longitidunal n=230
Primipar

Primipar kadınlarda 
doğumda öz-yeterlilik 
ve doğum deneyimleri-
nin incelenmesi

Doğumda öz-yeterliliği 
yüksek olan kadınların 
doğumlarından memnu-
niyetleri artmaktadır.
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Doğum şekli 
tercihi

Campbell, Nolan 
(2016)

Kalitatif n=3
Yoga eğitmeni

Yoganın doğuma öz-
yeterliliğe etkisi

Gebelikte yapılan yoga; 
kadınların doğumda 
öz-yeterliliği ve doğuma 
yönelik fiziksel, duy-
gusal ve sosyal hazırlık 
düzeylerini arttırmak-
tadır.  

Scaffidi, Pos-
montier, Bloch, 
Wittmann-Price 
(2014)

Kesitsel, tanım-
layıcı

n=45
Primipar

Öz-yeterliliğin sezar-
yen sonrası doğum 
şekli üzerine etkisi

Öz-yeterlilik düzeyi ile 
doğum şekli arasında 
ilişki bulunmamaktadır. 

Doğum Korkusu ve Doğumda Öz-Yeterlilik 
İlişkisi

Doğum korkusu, doğum sürecini olumsuz 
olarak etkileyerek, eylemin normal seyrini 
bozmaktadır (Lowe, 2000;223). Öz-yeterlilik 
algısı düşük olan kadınların doğum korkula-
rı daha yüksek olup (Toohil et al., 2015:313; 
Gao et al., 2015:867; Schwartz et al., 2015:2; 
Tanglakmankhong et al., 2011:200; Lowe, 
2000), doğum eylemi ile baş etmede yetersiz 
olan kadınların öz-güvenlerinin daha düşük 
olduğu belirtilmektedir (Tanglakmankhong 
et al., 2011:195). Diğer çalışma ise doğum 
korkusu düşük olan kadınların doğumda his-
settikleri ağrı ve analjezik kullanımlarının 
daha az ve doğum sürelerinin de daha kısa 
olduğunu göstermiştir (Ip et al., 2009:2130-
2131). İncelenen yayınlarda doğum korkusu, 
öz-yeterlilik algısı, özgüven ve öz-kontrol 
arasında yakın bir ilişki olduğu saptanmış-
tır (Lowe, 2000:220; Salomonsson et al., 
2013a:195). Nullipar kadınların vajinal do-
ğuma yönelik daha fazla korku yaşadıkları-
nı ve bu yüzden doğum  şekli tercihi olarak 
sezaryeni tercih ettiklerini gösteren çalışma-

lar da bulunmaktadır (Serçekuş & Okumuş, 
2009:159; Serçekuş et al., 2015:185). Araş-
tırma sonuçlarından da görüldüğü gibi öz-
yeterlilik algısı düşük olan kadınlar daha faz-
la doğum korkusu yaşamakta ve buna bağlı 
olarak kadınlar sezaryen doğumu daha fazla 
tercih etmektedir. Doğum korkusu yüksek 
olan kadınlarda doğumun birinci ve ikinci 
evresinde iyi bir performans göstereceklerine 
olan inançları (sonuç beklentileri) (Schwartz 
et al., 2015:3) ve bedenlerinin bu durumdan 
etkilenmesine yönelik beklentileri de (öz-
yeterlilik beklentileri) daha düşüktür (Salo-
monsson et al., 2013a:196). Ancak Lowe’un 
(2000:221), 280 nullipar kadını içeren çalış-
masına göre; sonuç beklentileri ve doğum 
korkusu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaz-
ken, öz-yeterlik beklentileri ve doğum korku-
su arasında istatistiksel olarak anlamlı ve ters 
ilişki saptanmıştır. 

Doğum Ağrısı ve Doğumda Öz-Yeterlilik 
İlişkisi

Doğum eyleminde kadınların hissettikleri ağrı 
düzeyinin öz-yeterlilik algısından etkilenebi-
leceği düşünülmektedir. Doğumda hissettik-
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leri ağrı düzeyi ve öz-yeterlilik algısı arasın-
da ilişki olduğunu, öz-yeterlilik algısı arttıkça 
hissedilen doğum ağrısı düzeyinin azaldığını 
gösteren araştırmalar bulunmaktadır (Carl-
sson et al., 2015:1003-1004, Berentson-Shaw 
et al., 2009:366;Lowe, 2000:220).

Sosyo-Demografik ve Doğumda Öz-
Yeterlilik İlişkisi

Sosyo-demografik değişkenler arasında yer 
alan eğitim durumu ve yaş ile doğumda öz-
yeterlilik arasında ilişki olduğunu gösteren 
yeterli araştırma sonucuna ulaşılmamakla 
birlikte, araştırmalar genellikle eğitim düzeyi 
iyi olan nullipar kadınlar üzerine yoğunlaş-
mıştır (Byrne et al., 2014:194; Beebe et al., 
2007:413). Ancak eğitim düzeyi ile doğumda 
öz-yeterlilik algısı arasında ilişki saptanma-
mıştır (Ip et al., 2005:630). Benzer şekilde 
Salomonsson ve arkadaşlarının çalışması da 
yaş ve doğumda öz-yeterlilik algısı arasında 
bir ilişki olmadığını saptamıştır (Salomons-
son et al., 2013b:118).

Görüldüğü gibi doğumda öz-yeterlilik algı-
sının sosyo-demografik ve obstetrik değiş-
kenlerle olan prarite ilişkisi ile ilgili farklı 
araştırma sonuçları bulunmaktadır. Buradan 
yola çıkılarak hemşire, ebe ve hekimlerin do-
ğumda öz-yeterlilik algısı açısından tüm sos-
yo-demografik değişkenleri risk grubu içinde 
değerlendirmeleri sonucuna ulaşılmaktadır. 

Doğum Deneyimi ve Doğumda Öz-
Yeterlilik İlişkisi

Obstetrik değişkenler arasında yer alan do-
ğum deneyimi ya da parite özelliğinin do-
ğumda öz-yeterlilik algısını etkilediğini ince-
leyen bir araştırmaya ulaşılmıştır. Schwartz 
ve arkadaşlarının (2015:4) araştırmasında 
multipar kadınların doğumda öz-yeterlilik 
algı puanlarının, nulliparlardan daha yüksek 
olduğu saptanmıştır. Ayrıca multipar ve do-
ğum bilgisi yüksek olan kadınların doğumda 
öz-yeterlilik algılarının da daha yüksek ol-
duğunu gösteren çalışmaların yanı sıra pari-
tenin tek başına etkileyen faktör olmadığını 
gösteren çalışmalarda bulunmaktadır. Parite-
si yüksek olan ancak doğum ile ilgili bilgisi 
düşük olan multiparların öz-yeterliliklerinin 
nulliparlardan düşük olduğunu gösteren araş-
tırmalara da rastlanmaktadır (Schwartz et al., 
2015:5-6). Bu araştırma sonuçları, multipar 
kadınların öz-yeterliliklerinin yüksek olması-
nın, doğum bilgilerinin olmasından ve olumlu 
doğum deneyimleri yaşamlarından kaynaklı 
olabileceğini düşündürmektedir. 

Nullipar kadınların doğum deneyiminin ol-
maması ise diğer kadınların deneyimlerinden 
etkilenmelerine neden olmaktadır. Nullipar 
kadınların, olumsuz doğum deneyimi olan 
kişilerin hikâyelerini dinlemeleri ve medyada 
yer alan olumsuz doğum örneklerine maruz 
kalmaları da doğumda öz-yeterlilik algısını 
etkileyebilmektedir. Tüm bu sebepler kadın-
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ların doğum eylemini başarmaya yönelik öz-
yeterlilik algısını olumsuz yönde etkileyerek, 
anksiyete ve korku yaşamalarına neden ola-
bilmektedir (Lowe, 2000:220).

Görüldüğü gibi paritenin doğumda öz-
yeterliliği etkilemesinin dışında, nullipar ka-
dınlardaki prenatal anksiyete varlığı da düşük 
öz-yeterlilik algısı ile ilişkili bulunmasına 
rağmen nullipar ve multipar kadınları içeren 
araştırmalarda, gruplar arasında öz-yeterlilik 
algısı düzeylerinde ilişki saptanmayan ça-
lışmalara da rastlanmaktadır (Beebe et al.,  
2007:415; Sieber et al., 2006:1203), Drum-
mond ve Rickwood’un (1997:617-618).

Doğum Şekli Tercihi ve Doğumda Öz-
Yeterlilik İlişkisi

Dilks ve Beal’in (1997:6) 74 kadın ile yaptığı 
araştırma sonucuna göre, kadınların doğum 
şekli tercihi ile öz-yeterlilik düzeyi arasında 
yakın ilişki bulunmaktadır. Schwartz ve ar-
kadaşlarının (2015:6) çalışmasında da sonuç 
beklentisi ve öz-yeterlilik puanı düşük olan 
nullipar ve multipar kadınların sezaryen ile 
doğum yapmayı tercih ettikleri belirtilirken, 
doğumda öz-yeterlilik algısı ile doğum şek-
li tercihi arasında ilişki olmadığını gösteren 
bir çalışmaya da rastlanmıştır (Scaffidi et al., 
2014:250-251). Lowe’un (2000:20) araştır-
masında da belirtildiği gibi kadınlar doğum 
şekillerine karar verme ile ilgili korku ve ank-
siyete yaşamaktadır. Ülkemizde yapılan bir 
araştırmada da kadınların korku ve anksiyete 

nedeniyle doğum şekli tercihlerini ebe, hem-
şire ve doktorlara bıraktıkları saptanmıştır 
(Vatansever & Okumuş, 2013:86). Bu sonu-
ca göre yüksek düzeyde korku ve anksiyete 
yaşayan kadınların öz-yeterlilik algılarının 
düşük olması nedeniyle doğum şekli tercih-
lerini belirleyemedikleri anlaşılmaktadır. Bu 
durum, doğum şekli ile ilgili kararları sağlık 
personellerine bırakarak korku ve anksiyete-
leri ile baş ettiklerini düşündürtmektedir.

Doğumda Öz-Yeterliliği Arttırmaya Yöne-
lik Hemşirelik Girişimleri

Öz-yeterliliği düşük olan bireylerin benlik 
saygılarının ve olaylar üzerinde kendi kont-
rollerinin de daha düşük olduğu göz önünde 
bulundurularak, çaresizlik yaşamaları önlen-
melidir (Lowe, 2000:222). Özellikle nullipar 
kadınların doğumda öz-yeterliliklerinin mul-
tiparlardan daha düşük olmasından dolayı 
doğum eylemi ile baş etmelerini arttıracak 
girişimlerle, doğum korkuları azalırken, do-
ğumda öz-yeterlilikleri arttırılabilir (Lee and-
Holroyd, 2009:364-365). Doğum eyleminde 
yalnızlıkları giderilen, anksiyeteleri azaltılan 
ve doğuma yardımcı olacak şekilde hazırla-
nan ortamlarda doğum sürecini yaşayan ka-
dınların doğumda öz-yeterliliklerinin arttığı 
belirlenmiştir (Fleming et al., 2011:113-115). 
Öz-yeterliliği düşük olan kadınlara, doğumla 
baş etmeleri ve baş etme kapasitelerini arttır-
mak için destek olunmalı, kendilerine güven-
meleri ve yapabilecekleri konusunda farkın-
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dalıkları arttırılmalı (Byrne et al., 2014:193) 
ve doğum eylemi süresince olabileceklerle 
ilgili bilgi verilmelidir (Rahimparvar et al., 
2012:68). Destek sağlayıcı konumdaki hem-
şire ve ebeler kadınlara doğum ile bilgi ve-
rirken doğum eyleminin normal işleyişi ile 
ilgili bilgi vermeli ve kadında pozitif beklenti 
yaratmalıdır. Kadınlara doğum eylemi süre-
since hemşirelik ve ebelik desteği sağlanması 
aynı zamanda kadının kendisini iyi hissetme-
sini ve kendine güvenmesini de sağlayacak-
tır (Schwartz et al., 2015:7).Yoga ve doğu-
ma hazırlık sınıflarında verilen eğitimler de 
doğumda öz-yeterlilik algısını arttırmak için 
kullanılabilecek yöntemler arasında ele alı-
nabilir. Gebelikte yoga yapmanın (Campbell 
and Nolan, 2010:6; Sun et al., 2010:32) ve 
DHS eğitimi almanın doğumda öz-yeterliliği 
arttırdığına yönelik araştırmalar bulunmak-
la birlikte (Serçekuş et al., 2016:170; Brix-
val et al., 2016:2), DHS’nin öz-yeterliliği 
etkilemediğini gösteren bir çalışmaya da 
rastlanmıştır (Khaikin et al., 2016:42-43).
Doğuma hazırlık sınıflarının olmadığı bir ül-
kede yapılan çalışma sonucuna göre sadece 
web tabanlı eğitimlerle de öz-yeterliliği art-
tırma konusunda başarı elde edilmiştir (Ra-
himparvaret al.,2012:68-69). Aynı zamanda 
doğum ile ilgili farkındalık yaratılması da 
öz-yeterliliği arttırmak için önemlidir (Byrne 
et al., 2014:193). Tüm bu girişimlerle travay 
ve doğum süresince destek gören ve korku-
su azalan kadınların sonuç beklentisi ve öz-

yeterlilik algıları yükseltilebilir. Gün geçtik-
çe tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de 
bilinirliği artan DHS eğitimleri, doğumda 
öz-yeterliliği arttırmada kullanılacak yakla-
şımlardan birisidir. Birçok DHS içinde yer 
verilen doğum ağrısını azaltıcı girişimler, do-
ğum ile ilgili farkındalık yaratıcı girişimler ve 
grup etkileşimi doğumda öz-yeterliliği arttır-
mada anahtar olarak kullanılabilir. SONUÇ 
İlgili literatür incelendiğinde doğumda öz-
yeterlilik algısının; doğum korkusu, doğum 
ağrısı, geçmiş deneyimler, eğitim ve yaştan 
etkilendiği ayrıca doğumda öz-yeterlilik algı-
sı düzeyi ile doğum şekli tercihi arasında iliş-
ki olduğu soncuna ulaşılmıştır. Kadınlara an-
tenatal dönemden itibaren bakım sunan ebe, 
hemşire ve hekimler, doğumda öz-yeterlilik 
algısı ile ilgili tanılama yapıp, öz-yeterliliği 
olumsuz etkileyen faktörlerin belirlenmesin-
de kilit rol alabilecek sağlık profesyonelle-
ridir. Kadınların doğumda öz-yeterliliklerini 
arttırmak için kadın doğum hemşireleri ve 
ebeler tarafından;

•	 Gebeler iyi bir şekilde gözlemlenerek ya 
da kısa değerlendirme formları kullana-
rak, öz-yeterlilik düzeyleri belirlenebilir,

•	 Doğumda öz-yeterliliği düşük olan ka-
dınların korku, anksiyete ve streslerini 
azaltmaya yönelik yoga vb aktiviteler 
planlanabilir,

•	 Vajinal doğumun normal süreci ile ilgili 
olumlu bilgiler verilebilir,
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•	 Doğuma hazırlık sınıflarına katılmaları 
desteklenebilir,

•	 Doğum eylemi süresince hemşireler tara-
fından yalnızlıkları azaltılabilir,

•	 İş yükü ve çalışan sağlık personeli sayısı 
göz önünde bulundurularak sürekli ya da 
aralıklı destekleyici bakım verilebilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: The concept of self-efficacy was first defined by Bandura, the cre-
ator of the social cognitive theory, in 1977. According to Bandura, the concept of self-efficacy 
is related to belief in one’s ability (Bandura, 1997) and is influenced by personal and other 
persons’ experiences and emotional and physiological stimuli (Lowe, 1993:142). The percep-
tion of childbirth self- efficacy means that a childbearing women believes in her own abilities 
to cope with the childbirth (Lowe, 2000:220). If a pregnant women will experience fear and 
anxiety if she feels incapable about child birth. They may prefer to give birth to a child through 
caesarean section because of these sentiments even if there is no medical necessity. Based on 
all this information, anxiety and fear are the basic factor affecting self-efficacy and childbirth, 
which is a physiological event, is perceived by women as a threat (Razurel et al., 2016:9). This 
perception has a negative effect on the feeling of self-efficacy. Thus, it is important for labor and 
delivery nurses and midwives to be familiar with factors that increase or decrease the percepti-
on of self-efficacy. Aim: The purpose of this article is to explain the importance of the percep-
tion of childbirth self-efficacy and factors that have a positive or negative effect on childbirth 
(fear of childbirth, pain, education, age, parity) and to analyze their effects on the choice of 
method of delivery based on literature. Results: Fear of childbirth has a negative effect on the 
process of delivery and distorts its normal course. One of the reasons that exacerbate the fear 
of childbirth is the low level of perception of self-efficacy among women. A women who has a 
low level of perception of self-efficacy has a higher fear of childbirth and it is noted that women 
who cannot cope with childbirth have lower self-confidence. Another study has shown that pain 
felt by women who have a low fear of childbirth and their analgesic consumption was lower and 
that their delivery periods were shorter. Publications reviewed indicated that there is a close re-
lationship between the fear of childbirth, perception of self-efficacy, and self-control. There are 
also studies indicating that nulliparous women are more fearful of vaginal childbirth and prefer 
caesarean section as the method of delivery. It is believed that the level of pain felt by women 
during delivery may be affected by the perception of self-efficacy. Some studies show that there 
is a relationship between the level of pain they feel during childbirth and the perception of self-
efficacy and that the higher the perception of self-efficacy the lower is the level of pain during 
delivery. While there is no sufficient finding that there is a relationship between the educational 
background, age, and parity, which are among socio-demographic variables and childbirth self-
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efficacy, studies have generally focused on well-educated nulliparous women. No relationship 
has, however, been discovered between the level of education and the perception of childbirth 
self-efficacy. Similarly, a study conducted by Salomonsson et al. has concluded that there is 
no relationship between age and the perception of childbirth self-efficacy. There is a study 
analyzing how parity affects the perception of childbirth self-efficacy. A study conducted by 
Schwarts et al. concluded that points allocated to multiparous women in terms of the perception 
of self-efficacy were higher than those allocated to nulliparous women. It is assumed that this 
outcome results from women’s previous childbirth experience. The fact that nulliparous women 
do not have childbirth experience means that they are effected by the experiences of other wo-
men. If women listen to the stories of persons who have negative childbirth experience or are 
exposed to negative childbirth examples highlighted in the media, their perception of childbirth 
self-efficacy can be affected. All those factors impact on women’s perception of self-efficacy 
needed for a successful delivery and may lead to anxiety and fear. According to the outcome of 
a study conducted by Dilks and Beal, which involved 74 women, there is a close relationship 
between women’s choice of childbirth method and the level of self-efficacy. The study con-
ducted by Schwarts et al. concluded that nulliparous and multiparous women who have lower 
scores of self-efficacy and expectation of results prefer to give birth through caesarean section 
and another study indicates that there is no relationship between the perception of childbirth 
self-efficacy and the method of delivery. Individuals with low self-efficacy should be prevented 
from feeling helpless, considering that their self-esteem and control over events are also low. 
Childbirth self-efficacy of nulliparous women may be boosted and their fear of childbirth may 
be alleviated as a result of interventions that will help them cope with delivery because their 
childbirth self-efficacy is lower than that of multiparous women. It has been found out that 
women who have experienced the process of delivery in settings which have been prepared in 
a manner facilitating delivery and whose anxieties have been alleviated and do not feel lonely 
during childbirth had higher childbirth self-efficacy. Support should be provided for women 
with low self-efficacy in order to help them cope with delivery and to increase their coping ca-
pability and their awareness on what they can do and self-confidence should be increased and 
informed about events which may happen during the process of delivery. Nurses and midwives 
providing support should inform women about the ordinary course of delivery and create a 
positive expectation among them. Childbirth preparation training, which raises awareness in 
our country like the rest of the world, is one of the approaches that could be used for boosting 
childbirth self-efficacy. Conclusion: To sum up, perceived self-efficacy during labor, fear of 
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labor, labor pain, prior labor experiences and type of birth are interrelated, but education, age 
and occupation do not affect perceived self-efficacy during labor. Midwives, nurses and physi-
cians offering care starting from the antenatal period to women are likely to play a key role in 
detection of factors having negative effects on perceived self-efficacy during labor; therefore, 
they should be able to evaluate it effectively.
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Öz: Amaç: Çalışmada, endometrium kanseri tanısı ile 
izlenen bir vakanın Neuman Sistemler Modeli’ne göre 
hemşirelik bakımı ele alınmaktadır. Araştırmanın 
Önemi: Betty Neuman, 1924 yılında Ohio’da bir çift-
likte doğmuştur. Hemşirelik hakkındaki ilk düşünceleri 
gençlik döneminde oluşmuştur. Kırsal kesimde büyür-
ken halkın gereksinimlerini keşfetmiş ve hemşireliğe 
ilgi duymaya başlamıştır. Psikiyatri hemşireliğinde 
öncü olan Neuman, ilk modelini 1972 yılında “Sistem-
ler Modeli” isimli kitabında yayınlayarak kuramını 
açıklamıştır. Sonuç: Neuman’ın Sistemler Modeli’nin 
(NSM) temelinde bütüncül bakış açısı, kavram ve sü-
reçler yer almaktadır. NSM stresörler, stresörlere kar-
şı bedenin direnci ve koruyucu girişimler ile birbirini 
etkileyen fiziksel, psikolojik, sosyokültürel, gelişimsel 
ve spiritual bileşim olarak tanımlanan beş değişkenin 
etkileşiminden oluşmaktadır. Bu değişkenler birbirleri-
ni etkilemekle birlikte, tüm beden dengesini ve çevre-
sinde yer alan faktörleri de etkilemektedir. NSM hem-
şirelik bakım ve uygulamalarının özel alanlarına adapte 
edilmiş ve uygulanmıştır. Bu alanlar; aile terapisi, halk 
sağlığı, rehabilitasyon ve klinik alanlardır. Hemşireli-
ğin tüm alanlarında kullanılabilen model, hemşireliğin 
dışındaki disiplinler tarafından da kullanılabilmektedir. 
Çalışmamızda, NSM’ne göre hemşirelik bakımı veri-
len hastanın hastalığı, tedavisi, iyileşme süreci ve prog-
nozu hakkında soru sorması desteklenmiş ve hemşire-
lik bakımı bütüncül bakış açısı ile gerçekleştirilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Endometrium Kanseri, Hemşire-
lik, Neuman’ın Sistemler Modeli 

Abstract:  Aim: In the study, nursing care according to 
the Neuman Systems Model is dealt with in a case with 
the diagnosis of endometrium cancer. The Importance 
of the Research: Betty Neuman was born on a farm 
in Ohio in 1924. The first thoughts about nursing were 
formed during the youth period. As she grew up in the 
countryside she discovered the needs of the people and 
began to be interested in nursing. Neuman, a pioneer in 
psychiatric nursing, explained her theory by publishing 
her first model in 1972 under the title “Systems Mod-
el”. Conclusion: Holistic perspective, concepts and 
processes are existed on the basis of Neuman’s Systems 
Model (NSM). NSM stressors are the interaction of 
five variables, physical, psychological, socio-cultural, 
developmental and spiritual, that interact with stress-
ors and with body resistance and protective interven-
tions. While affecting each other, these variables affect 
the whole body balance and the factors surrounding it. 
NSM has been adapted and applied to specific areas of 
nursing care and practices. These areas are as follows; 
family therapy, public health, rehabilitation and clin-
ical fields. The model, which can be used in all areas 
of nursing, can also be used by the disciplines other 
than nursing. In our study, the questionnaire about the 
disease, treatment, healing process and prognosis of the 
nursing care patient was supported by NSM and nurs-
ing care was carried out with a holistic perspective.

Key Words: Endometrium Cancer, Nursing, Neuman’s 
Systems Model

Doi: 10.17367/JACSD.2017.2.4 

1. Sorumlu Yazar Filiz ÜNAL TOPRAK, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu Bolu /Türkiye, 
filizore1@gmail.com Geliş Tarihi / Received: 07.12.2016 Düzeltme Tarihi / Revised: 30.06.2017 / Kabul Tarihi/ 
Accepted: 05.08.2017 Makalenin Türü: Type of article (Derleme / Review)  Çıkar Çatışması / Conflict of Interest: 
Yok / None Etik Kurul Raporu/ Ethics Committee:Yok / None

 JACSD ULUSLARARASI HAKEMLİ KADIN HASTALIKLARI VE ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI DERGİSİ

International Refereed Journal of Gynaecological Diseases and Maternal Child Health 



51

JACSD
www.jacsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 10 Yıl: 2017

International Refereed Journal of Gynaecology And Maternal Child Health
May / June / July / August Summer Period Issue: 10 Year: 2017

ID:149 K:164
ISSN Print: 2148-4775 Online 2149-245X

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

(2015/03947-2015-GE-17304)

GİRİŞ

Betty Neuman, 1924 yılında Ohio’da bir çiftlik-
te doğmuştur. Hemşirelik hakkındaki ilk dü-
şünceleri gençlik döneminde oluşmuştur. Kır-
sal kesimde büyürken halkın gereksinimleri-
ni keşfetmiş ve hemşireliğe ilgi duymaya baş-
lamıştır. 1947 yılında hemşirelikte lisans, 1966 
yılında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan 
sonra Ohio Üniversitesi’nde doktora çalışma-
larına başlamıştır. California’da endüstri, okul, 
servis hemşiresi ve başhemşire pozisyonlarında 
çalışmış, insan davranışları ve reaksiyonlarıy-
la ilgilenmiştir. California Üniversitesi’nde 
halk sağlığı ve psikoloji eğitimi almış-
tır (Freese and Lawson, 2011:309; Velioğlu, 
2012:395). Psikiyatri hemşireliğinde öncü olan 
Neuman, ilk modelini 1972 yılında “Sistemler 
Modeli” isimli kitabında yayınlayarak kura-
mını açıklamıştır (Freese et al., 2002:37; Geib, 
2006:229).

NSM, bütüncül yaklaşıma temellenmiş, açık 
sistem özellikleri ile bireyin fizyolojik, psi-
kolojik, sosyo-kültürel, spiritüel ve gelişimsel 
değişkenleriyle ilgilenmiştir. Bu özelliği ile 
model, hemşireliğin tüm alanlarında kullanı-
labildiği gibi, hemşirelik dışındaki disiplinler 
tarafından da (örneğin; aile terapisi ve rehabi-
litasyon hizmetleri) kullanılabilmektedir. Mo-
delin temelinde birey ya da toplumun strese 
tepkisi ve hemşirenin bireyin strese olan tep-
kisine birincil, ikincil ve üçüncül korunma 
önlemleri ile müdahale etmesi yer almaktadır. 

Model hemşirenin insana çok boyutlu bakma-
sını sağlamaktadır (Freese et al., 2002:37; Lo-
uis et al., 2002:114; Geib, 2006:232).

NSM’nin içeriğinde bireysel değişkenler, te-
mel yapı, savunma hatları (esnek savunma 
hattı, normal savunma hattı, direnç hatları), 
stresörler, stresörlere karşı reaksiyonlar (bede-
nin direnci) ve koruyucu girişimlerin yer al-
dığı temel kavramlar bulunmaktadır. Neuman 
sistemi birbirini etkileyen beş değişkenin fi-
ziksel, psikolojik, sosyokültürel, gelişimsel ve 
spiritual bileşimi olarak tanımlanmaktadır. Bu 
değişkenler birbirlerini etkilemekle birlikte, 
bireyin tüm beden dengesini ve çevresinde yer 
alan faktörleri de etkilemektedir. Bu faktörle-
rin arasında yer alan çevre; bireye ait faktör-
ler, kişiler arası faktörler, birey dışı faktörler 
ve stresörleri kapsamaktadır. (Geib, 2006:233; 
Ume-Nwagbo et al., 2006:32; Freese and Law-
son, 2011:311).

Modeldeki Belli Başlı Metaparadigmalar 
(Varsayımlar)

Neuman, modelinde açık sistemler ve bütün-
cül yaklaşım kavramlarına vurgu yapmaktadır. 
Hemşirelik mesleğinde bireylere bütüncül 
anlayışla sağlık bakımı verilmesi modelin te-
melini oluşturmaktadır (Öz, 2010:13,14; Veli-
oğlu, 2012:398,399). Neuman insanı, çevreyi 
etkileyebilen ve çevreden etkilenen bütüncül 
bir birey ve çevresi ile sürekli etkileşim halin-
de olan açık bir sistem olarak tanımlar (Geib, 
2006:234; Ume-Nwagbo et al., 2006:32; 
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Shambaugh et al., 2002:267). NSM, açık sis-
tem özellikleri ile bireyin, fizyolojik, psiko-
lojik, sosyo-kültürel, spritüel ve gelişimsel beş 
majör değişkeni olduğunu belirtir. Bu özelliği 
ile modelin bütüncül yaklaşım sunmada ve 
hemşirelik uygulamalarına rehberlik etmede 
uygun olduğu söylenebilir (Shambaugh et al., 
2002:267; Velioğlu, 2012:399).

Her insan, temel yaşamsal özellikleri içeren 
farklı bireysel özelliklere, kalıtım ve genetik 
yapıya sahiptir. Neuman’ın modelinde bire-
yin temel yapısı; esnek savunma hattı, normal 
savunma hattı ve direnç hattı ile çevrelenmiş 
bir sarmal gibidir. Bireyin sağlık durumunda 
sapma olması halinde fizyolojik ve gelişimsel 
değişkenler etkilenmekte ve esnek savunma 

hattı bozulmaktadır. Esnek savunma hattında 
oluşan bozukluklar bireyin normal savunma 
hattını da etkilemektedir. Solunum, kardiyo-
vasküler, hepatik, endokrin ve renal sistemler 
bireyin normal savunma hattının öğeleridir. 
Bu sistemlerin bütünlüğü bireyin sağlıklı ol-
ması anlamını taşır. Normal savunma hattının 
etkilenmesi sonucunda bireyde hastalık belir-
tileri görülebilir. Bu durum direnç hatlarında 
reaksiyona neden olur ve savunma mekaniz-
maları devreye girer. Ayrıca modelde stresör-
ler, yapısal enerji kaynakları, stresörlere verilen 
tepkinin derecesi, girişimler, önlem düzeyleri 
ve yeniden yapılanma benzeri temel kavramlar 
da yer almaktadır (Shambaugh et al., 2002:267; 
Ume-Nwagbo et al., 2006:32, Freese and Law-
son, 2011:311).

Şekil 1: Neuman’ın Sağlık Bakım Sistemler Modeli*

 *Özkan ve Öztürk, 2013:110
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Temel yapı: Beden temel yaşamsal nitelikleri 
içeren (kalıtım ve genetik) yapılardan oluş-
maktadır (Şekil 1). Temel yapı, esnek savun-
ma hattı, normal savunma hattı ve direnç hat-
ları aracılığı ile stresörlerden korunmaktadır 
(Newman, 2002:15).

Esnek savunma hattı: En dışta yer alan, hızlı 
değişen dinamik bir savunma hattıdır. Bireye 
ait değişkenlerden oluşur. Stresörlere karşı 
tampon görevi görür (Newman, 2002:15).

Normal savunma hattı: Bireyin sağlıklı olma 
halidir. Zaman içinde sistemin dengeye ulaş-
masını sağladığı için dinamiktir (Newman, 
2002:15).

Direnç hatları: Stresörler, normal savunma 
hattına zarar verdiklerinde direnç hatları ak-
tive olmakta ve temel yapıyı korumaktadır. 
Direnç hatları etkili bir yanıt verebildiğinde 
sistem kendini düzenlemekte, etkili olamadı-
ğında enerji tükenmekte ve ölüm gerçekleş-
mektedir (Newman, 2002:15) (Şekil 1).

1. Neuman’ın Modelindeki Temel Kav-
ramlar

İnsan: Neuman’a göre insan, çevresi ile et-
kileşimde bulunan açık bir sistemdir. Tüm 
gereksinimleri karşılandığında, optimal bir 
iyilik haline ulaşır. Gereksinimler karşılan-
madığında iyilik olumsuz etkilenmektedir. 
Stresörler normal savunma hattına zarar ver-
diklerinde reaksiyon olarak hastalık belirtile-
ri ortaya çıkar. Örneğin; menopoz döneminde 

olan bir kadının endometriumunda gelişen 
hiperplazi tedavi edilmediğinde kadın endo-
metrium kanseri açısından riskli grupta yer 
alır (Freese and Lawson, 2011:314; Velioğlu, 
2012:409).

Sağlık: Neuman sağlığı tüm sistemlerin (fi-
ziksel, psikolojik, sosyo-kültürel, gelişimsel 
ve spiritual) dengesi olarak tanımlamaktadır. 
Stresörlerin savunma hatlarına (rezistans hal-
kaları, savunmanın normal ve esnek halkası) 
yaptığı etkinin şiddeti, bireyin sağlık/iyilik 
halindeki değişime yanıtını belirlemektedir. 
Fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel, spritü-
el ve gelişimsel sistemlerin arasındaki uyum-
suzluk sağlığı olumsuz etkileyebilir (Freese 
and Lawson, 2011:314; Velioğlu, 2012:410).

Çevre: Neuman’ın modelinde çevre çok 
önemlidir. Çevre, bireyin gereksinimlerine, 
hedeflerine ve algılarına göre değişmekte-
dir (Geib, 2006:234; Freese and Lawson, 
2011:315). Neuman çevreyi iç, dış ve yaratıl-
mış çevre olarak tanımlamaktadır. İç çevre, bi-
reyin fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel ve 
gelişimsel değişimlerini etkileyen kişiye özgü 
stres faktörleridir. Dış çevre, bireyin dışında-
ki her şeyi içeren stres faktörleridir. Örneğin; 
mali koşullar nedeni ile tedavide kullanılması 
gereken ilaçlara ulaşamama bireyin dışında 
oluşan stresörlerdir. Neuman bireye ait, birey 
dışı ve kişiler arası stresörlerin oluşturduğu 
çevreyi yaratılmış çevre olarak tanımlamıştır. 
Yaratılmış çevre, bireyin yaşam alanındaki 
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algısal ortamdır. Örneğin; bireyin hastane or-
tamında bulunması, gürültü, uyku bölünmesi 
ve mahremiyete özen gösterilmemesi olarak 
görülmektedir. Birey, iç ve dış çevre arasında 
uyum ve dengeyi sağladığında sağlıklı olarak 
tanımlanır (Freese et al., 2002:39; Newman, 
2002:18,21; Geib, 2006:234; Freese and Law-
son, 2011:315).

Hemşire: Neuman’ın modelinde hemşire, 
hasta ile birlikte bakıma katılan ve gereksi-
nimlerini belirleyen, bireyin stresörlere tep-
kisini olumlu etkilemeye çalışan profesyonel 
bir birey olarak tanımlanır. Neuman, hemşi-
reliğin bireyi bir bütün olarak ele alması ge-
rektiğini belirtir. Model hemşireliğe çok bo-
yutlu ve bütüncül bakarak, koruma girişim-
leri ve önleme kavramları ile ele alır (Freese 
et al., 2002:39; Geib, 2006:236; Freese and 
Lawson, 2011:314). Hemşire birincil, ikincil 
ve üçüncül koruma girişimleri ile sistemin 
dengesini sağlamaya çalışmaktadır. Böylece 
bozukluk önlenip uyum sağlanacaktır. 

Birincil Önlem: Birincil korumanın ana 
amacı, uyum nedeni ile meydana gelen bo-
zuklukları önlemektir. Beden bir stresör teh-
didi algıladığında ya da bir stresör tanımlan-
dığında birincil önlem yerine getirilir. Birincil 
koruma; bağışıklama, gevşeme teknikleri 
konusunda eğitim ve bireyin kendi sağlığı-
nı yönetmek için aldığı önlemlerdir (Freese 
et al., 2002:39; Geib, 2006:236; Freese and 
Lawson, 2011:322; Velioğlu, 2012:406). 

İkincil Önlem: İkincil önlem, semptomlar or-
taya çıktıktan sonra başlayan girişimleri ya da 
tedaviyi içerir. İkincil bakımın hedefi; bireyin 
normal sağlık durumuna geri dönmesine ya da 
yeniden yapılanmasına yardım etmeyi amaçla-
maktır. Bu aşamada girişimin odağı yeni du-
ruma adaptasyon ve dengeyi sağlamaktır. İkin-
cil korumaya yönelik sorunlar, farmakolojik 
yöntemlerle, cerrahi girişimlerle, diyet ve 
egzersiz benzeri yaşam tarzı değişiklikleri ile 
gerçekleştirilir (Freese et al., 2002:39; Geib, 
2006:236; Freese and Lawson, 2011:322; Ve-
lioğlu, 2012:406). 

Üçüncül Önlem: Üçüncül önlem, aktif tedavi 
ya da ikincil önlem döneminden sonra yapılan 
girişimlerdir. Bu önlem, bozulan dengenin ye-
niden uyum sağlamasına odaklanır. Burada 
öncelikli amaç, tepki ya da bozukluğun ye-
niden oluşmasını önlemeye çalışarak, eğitim 
aracılığı ile (örneğin diyabetli bireye hastalık, 
tedavi, diyet ve egzersiz konusunda anlayabi-
leceği şekilde eğitim vererek komplikasyon 
riskini en aza indirmek) stresörlere gösteri-
len direnci güçlendirmektir (Geib, 2006:236; 
Freese and Lawson, 2011:322; Velioğlu, 
2012:408). 

2. Açık Sistem Yaklaşımı

Neuman modelinde, bireyi açık sistem olarak 
tanımlamış ve sistemin hiçbir zaman durağan 
olmadığını ifade etmiştir. Açık sistemin temel 
bileşenleri arasında yer alan stres ve reaksiyon 
sürekli bir değişim içerisindedir (Fawcett and 
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Gigliotti, 2001:342; Velioğlu, 2012:402). Ne-
uman stresörleri: “Sistemin dengesinin bozul-
masına neden olabilecek potansiyel uyaranlar” 
olarak görmektedir. Stresörler “zararlı ya da 
yararlı” olabilirler. Neuman’a göre her birey 
yaşamı boyunca stresörlere açıktır (Newman, 
2002:32). Stresörler hem sistemin içinde, hem 
de dışında bulunabilirler ve üç gruba ayrılır-
lar. Bunlar; duruma bağlı tepkiler olabileceği 
gibi, bireyin kendi içinde oluşan içkişisel güç-
ler, rol beklentileri gibi, bir ya da birden fazla 
birey arasında gelişen kişilerarası güçler ve 
mali koşullar benzeri bireyin dışında oluşan 
dış kişisel güçlerdir (Venable, 1980:136; New-
man, 2002:22). Stres ve strese gösterilen tep-
kiler bu sistemin temel yapılarıdır (Louis et al., 
2002:113; Geib, 2006:235).

Bedenin optimal fonksiyonunu sağlamada 
hastayı etkileyen stresörleri tanımlamak ve 
azaltmak hemşireliğin amacıdır. Stresörleri de-
ğerlendirmede hemşirelerin bakış açısı önemli 
olduğu kadar, bireyin kendi algısı da önemli-
dir. Stresörlere verilen yanıtlar üç düzeyde 
ortaya çıkabilir. Bunlar; bireyin kullandığı 
başa çıkma yöntemleri, yaşam biçimi ve hangi 
yaşam döneminde (adölesan, erişkin dönem 
vb.) olduğudur (Geib, 2006:236, Newman, 
2002:22,28). 

Neuman’ın Hemşirelik Sürecinin Adımları 

Neuman hemşirelik sürecini üç aşamada ele 
almıştır (Louis et al., 2002:115; Velioğlu, 
2012:414,415): 

 Hemşirelik Tanıları

 Hemşirelik Amaçları 

 Hemşirelik Sonuçları 

A) Hemşirelik Tanıları 

Veri Tabanı ve Tanılama: Bireyin fizyolojik, 
psikolojik, sosyo-kültürel, spritüel ve geli-
şimsel etkileşiminin tanımlanması, sınıflandı-
rılması ve değerlendirilmesi aşamalarıdır. Bu 
basamakta iç, dış ve kişilerarası alanlarda kay-
nakların ve stresörlerin tanımlanması, hasta 
ve bakım vericilerin algılarındaki farklılıkların 
tanımlanması ile algısal farklılıkları çözmeye 
yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Sonuçta bu 
aşamada bireyde bir değişim beklenir (Louis 
et al., 2002:115; Velioğlu, 2012:414,415)

B) Hemşirelik Amaçları

Beklenen Sonuçlar: Gerçek ya da potansiyel 
değişimlerin üstesinden gelmek için istenilen 
davranışsal yanıtlar hasta ve bakım vericinin 
katılımı ile gerçekleştirilir. Hemşire birey ile 
istenilen değişiklikler hakkında görüşür. Bi-
reyin hastalığı kabullenip hastalığı hakkın-
da çevresi ve hemşire ile iletişim kurması 
amaçlanır (Louis et al., 2002:115; Velioğlu, 
2012:414,415).

Planlanmış Girişimler: Hemşire bu aşamada 
bakım ile ilgili girişimleriyle hastanın fizyo-
lojik sistemlerinde dengeye ulaşmasını sür-
dürmeyi ve kontrol etmeyi hedefler. Planlanan 
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girişimlerin bireydeki etkisine bakılır (Louis 
et al., 2002:115; Velioğlu, 2012:414,415). 

C) Hemşirelik Sonuçları

Hemşirelik Sonuçları: Hemşirenin planlayıp 
uyguladığı girişimleri ve bu girişimlerin so-
nuçlarını değerlendirmeyi içermektedir (Lo-
uis et al., 2002:115; Velioğlu, 2012:414,415).

Değerlendirme ve Amacı Yeniden Düzenle-
me: Bu basamakta hastanın verdiği yanıtlar 
analiz edilir ve girişimler başarıya ulaşmadı-
ğında sorun yeniden değerlendirilir. Neuman 
var olan stresörler hakkında gerekli bilgiyi 
elde etmek için altı temel sorunun hem hasta, 
hem de hemşireler tarafından cevaplanması 
gerektiğini söylemiştir. Bu yolla algıdaki deği-
şiklikler tanımlanabilir, tartışılabilir ve sonuca 
ulaşılabilir (Louis et al., 2002:115; Newman, 
2002:32; Velioğlu, 2012:414,415). Bu soru-
lar:

 En büyük sorununuzun ne olduğunu dü-
şünüyorsunuz?

 Bu durum yaşam tarzınızı nasıl etkiledi?

 Daha önce hiç buna benzer bir sorunla 
karşılaştınız mı? Karşılaştığınız sorun 
neydi?

 Mevcut sorununuza dayanarak geleceği-
niz konusunda ne düşünürsünüz?

 Sorununuzu çözmek için ne yapıyorsu-
nuz ve ne yapabilirsiniz?

 Bakım verenlerin (aile, arkadaş ve diğer-
lerinin) sizin için ne yapmasını istiyorsu-
nuz?

Neuman’ın modeline göre hasta sistemi hak-
kında bilgi almak için; potansiyel ya da mev-
cut stresörler araştırılmalı, tüm savunma dü-
zeneklerinin özellikleri incelenmeli, çevre ile 
hasta arasındaki ilişki gözlenmelidir. Bireyin 
yaşam süreci basamağında; geçmişteki stre-
sörlerin tümü tespit edilmeli, bakım veren ve 
birey arasındaki algısal farklılıklar göz önün-
de bulundurulmalıdır (Newman, 2002:32). 
Bu doğrultuda Neuman’ın modeline göre 
“endometrium kanseri tanısı almış bir vaka” 
incelenmiş ve hemşirelik bakım planı oluştu-
rulmuştur.

Endometrium Kanseri

Endometrium kanseri, gelişmiş ülkelerde ve 
ülkemizde en sık görülen jinekolojik kanser-
ler arasında yer almaktadır (Türkiye Kanser 
İstatistikleri, 2015). Sağlık Bakanlığı Türkiye 
Halk Sağlığı Kurumu’nun Türkiye Kanser İs-
tatistikleri 2015 yılı raporuna göre, ülkemiz-
de 2011 yılında endometrium kanseri jineko-
lojik kanserler arasında ilk sırada yer almak-
tadır (Türkiye Kanser İstatistikleri, 2015). 
Globocan 2012 yılı verilerine göre endomet-
rium kanseri kadınlarda görülen genital kan-
serler arasında %4.8 insidans ve %2.1 morta-
lite ile serviks kanserinden sonra ikinci sırada 
yer almaktadır (Ferlay, 2012:382). 2015 yılı 
kanser istatistik verilerine göre endometrium 
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kanseri insidansı 100.000’de 24.6, ölüm hızı 
ise 100.000’de 4.3’tür (SEER, 2015). 

Endometrium kanseri tanısı genellikle 62 yaş 
civarında konulmaktadır. Olguların %75-80’i 
postmenopozal dönemde kanama veya mens-
truasyon düzensizliği ile başvuru yapmak-
tadır (Ferlay, 2012:363; Coşkun, 2012:258). 
Endometrium kanserinin tedavisinde en sık 
kullanılan yaklaşım cerrahi ve adjuvan rad-
yoterapidir (Russell et al., 2006:91).

Neuman Sistemler Modeli’ne Göre Hemşi-
relik Bakım Planı Örneği

Hastamız HY, 65 yaşında, Sinop doğumlu, 
eşi memur emeklisi, kendisi ev hanımıdır. 
Yirmi yıl önce diyabetus mellitus (DM) tanısı 
almış ve 10 yıldan beri insülin kullanmakta-
dır. Yirmi yıl önce hipertansiyon (HT), hiper-
lipidemi (HL), astım, kronik akciğer hastalığı 
(KAH) ve kalp hastalığı tanısı almıştır. Ayrıca 
hastanın osteoporoz ve kalça çıkıklığı sorunu 
bulunmaktadır. Post menapozal kanama şika-
yeti ile 04.06.2013 tarihinde Ankara’da bulu-
nan bir üniversite hastanesine sevk edilmiş-
tir. Ameliyat öncesi hazırlıkları 09.06.2013 
tarihinde tamamlanan hasta 10.06.2013 tari-
hinde operasyona alınmıştır. Sabah 10:30’da 
ameliyathaneye indirilen HY, öğlen 13:45’te 
Jinekoloji-Onkoloji servisine kabul edilmiş-
tir. Endometrium Kanseri (Ca) olabileceği 
düşünülen hastaya Laparatomi ile birlikte 
Total Abdominal Histerektomi ve Bilateral 

Salfingo Ooferektomi (TAH-BSO) ameliyatı 
yapılmıştır.

A. Hastaya Ait Veriler

- Adı: HY

- Yaşı: 65

- Medeni durumu: Evli

- Tıbbi tanısı: Endometrium Ca?

- Hastaneye yatış tarihi: 04.06.2013

Sağlık öyküsü; 13 yıl önce 52 yaşında iken 
menapoza girmiştir. Yaklaşık 1 aydır günde 
6-7 ped kirletecek kadar kanaması olmuş bu 
nedenle hastaneye başvurmuş ve post mena-
pozal kanama teşhisi konulmuştur.

Hastanın sorunlarını ve hastalığı algılayı-
şı; HY kendi hastalığı için bu yaştaki kadın-
ların hemen hemen hepsinin kanama sorunu 
yaşayabileceğini ve bu durumun çok önemli 
olmadığını düşündüğünü ifade etmiştir. Bir 
an önce iyileşip evine, eşinin yanına dönmek 
istediğini belirtmektedir. Hayata ve yaşadığı 
durumlara genellikle pozitif baktığını belirt-
mektedir.

Laboratuvar bilgileri; 

Na: 143 mmol/L, 

K: 3.8 mmol/L, 

Cl: 109 mmol/L, 

SGOT: 15 U/L, 
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SGPT: 9 U/L, 

Alb: 3.6 g/dL, 

LDH: 214 mg/dL, 

HbA1C: 9.2 %, 

Hb: 11.3 g/dL, 

Htc: 34 %, 

AKŞ: 155 mg/dL, 

Trombosit: 350 K/mL.

İlaç Tedavisi: Ameliyattan 30 dk önce pre-
medikasyon olarak; etken maddesi budesonid 
olan nebül 1x1 ile salbutamol 1x1 inhalasyon 
yoluyla verilmiştir. İnsülin protokolü olarak; 
1000 cc %5’lik Dextroz içine 20 Ü Humulin 
Regular (HR) ilk 8 saatte olacak şekilde baş-
lanmıştır. Ayrıca HY’nin az su ile etken mad-
desi valsartan + hidroklorotiyazid olan ilacı 
12.5 mg 1x1 tb ve amlodipin 10 mg 1x1 tb 
içmesi istenmiştir.

Operasyon sonrası; 1000 cc Ringer Laktat, 
1000 cc Serum Fizyolojik, Metronidazol 100 
ml 2x1, Metoklopramid HCL amp 3x1 (IV), 
Ranitidin HCI amp 3x1 (IV), Sefazolin sod-
yum 1gr 2x1 (IV), Diklofenak sodyum amp 
4x1 (IM), Pethidin amp (LH)(IM).

Aldığı Çıkardığı Takibi: Ameliyat sonrası 1. 
günde 3200 cc sıvı aldığı 975 cc çıkardığı id-
rar bulunmaktadır.

Peep, postüral drenaj, satürasyon takibi yapıl-
mıştır.

Hasta ameliyattan sonra sık takip edilmiş ve 
satürasyon değerinin %88 olduğu görülmüş-
tür. Bu nedenle HY’ye 3 lt/dk’dan oksijen ve-
rilmiştir. Kontrol satürasyonu %95’e çıkmış 
ve saatlik takip edilmiştir. Hastaya postüral 
drenaj ve solunum egzersizleri yaptırılıp, ya-
kınlarına da öğretilmiştir.

Vajinal enfeksiyon öyküsü; HY beyaz renk-
te, pis kokmayan akıntısının olduğunu söyle-
mektedir.

Alışkanlıkları; Sigara ve alkolü hiç kul-
lanmadığını, nadiren kahve içtiğini, çayı ise 
sadece kahvaltıda içtiğini belirtmektedir. 
DM, HT, HL, KAH, kalp hastalığı, osteopo-
roz sorunu olduğu için beslenmesine dikkat 
ettiğini, 3 ana, 3 ara öğün aldığını, genelde 
sebze ağırlıklı beslendiğini belirtmiştir. Oste-
oporozu önlemek için her gün süt, yoğurt gibi 
kalsiyumdan zengin gıdaları yemeye dikkat 
ettiğini söylemiştir.

Üreme sağlığı öyküsü; İlk menarş yaşı 13, 
son mensturasyon yaşı 52, gebelik sayısı: 5, 
isteğe bağlı düşük: 1, yaşayan çocuk sayısı 
3. İki doğumu köy ebesi tarafından, diğer iki 
doğumu hastanede gerçekleşmiştir.

Menstrual öykü; Düzensiz menstrual kana-
maları olan HY, bazen 3 haftada bir, bazen 
2 ayda bir kanamalarının olduğunu ve 7-10 
gün sürdüğünü belirtmektedir. Premenstrual 
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semptom pek yaşamadığını, bu dönemi rahat 
atlattığını ifade etmiştir. Kontrasepsiyon öy-
küsü sorulduğunda koitus interraptus yönte-
mi ile korunduğunu belirtmiştir. HY, 13 yıl-
dır menapozda olduğunu, hormon replasman 
tedavisi almadığını ifade etmiştir. Menapoz 
süresince mamografi, pap-smear, abdomen 
ultrason ve kemik dansite tetkiklerinin ya-
pıldığını belirtmiştir. Mamografi sonucunda 
malignensi açısından şüphe uyandıran bir du-
rumun olmadığı saptanmıştır. 

B. Hastanın Algıladığı Stresörler

Hasta için en çok stres yaratan durum, yapı-
lan işlemler sırasında ve sonrasında beklenen 
sorunları bilememe ile ilgili korkudur. Ayrıca 
patoloji sonucunun kötü olma olasılığı nede-
niyle biraz endişeli olduğu belirlenmiştir. 

Hastadan stres yaratan durumları söylemesi 
istendiğinde, kendi sağlık durumu ile ilgili 
endişelerinin olduğunu ve iyileşme süresinin 
uzamasını istemediğini ifade etmiştir. HY’nin 
eşinin sağlık öyküsü incelendiğinde; daha 
önce kalp krizi geçirdiği ve beyin damarla-
rında tıkanıklık olduğu öğrenilmiştir. Eşinin 
hasta olarak evde yalnız kalması hastamızda 
strese neden olmaktadır. 

C. Hemşirenin Algıladığı Stresörler

Hastanın algıladığı en büyük stresör, hasta-
lığı nedeniyle eşinden ve yaşadığı ortamdan 
uzak olmasıdır. HY’nin Jinekoloji-Onkoloji 
servisinde yatıyor olması, hasta sirkülasyo-

nunun çok olması, kliniğin gürültülü olması, 
stresini ve anksiyetesini arttırmaktadır. Hasta 
rolünde olmak HY’nin anksiyete düzeyini 
yükseltmekte ve bu role adapte olmak isteme-
mektedir. HY’nin günlük yaşam aktivitelerini 
yerine getirememesi, sadece yatak içinde ha-
reketli olması, ağrısının olması ise diğer stres 
nedenleridir. Öz bakım gereksinimleri için 
başkalarına bağımlı olması da stresör olarak 
belirlenmiştir.

D. Verilerin Özetlenmesi

1) İçsel faktörler

a) Fizyolojik – Sistemlerin İncelenmesi

Ateş: 36.5 ˚C

Solunum sayısı: 24/dk.

Kardiyovasküler sistem: Nabız 78/dk.

Tansiyon Arteriyel (TA): 120/70 mmHg ancak 
daha sonra ağrıya bağlı olarak tansiyonunda 
yükselmeler olmuştur. 148/88 mmHg’ya yük-
selen tansiyonun bir sonraki kontrolü 141/77 
mmHg, daha sonra ise 132/75 mmHg olarak 
ölçüldükten sonra stabilleşmiştir.

Genito-üriner Sistem: Boşaltım gereksinimi 
yatakta karşılanmaktadır. Hastanın idrar son-
dası bulunmaktadır.

Kas-iskelet Sistemi: Hastanın boyu 1.39 cm, 
kilosu 79 kg, 3 yaşında tanı konulan kalça çı-
kıklığı olduğu için günlük yaşantısında mo-
bilizasyonu sırasında baston kullanmaktadır. 
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HY, ameliyat sonrası yatak içinde pasif bacak 
egzersizlerini yapmıştır.

Deri: Sorun yok

Gastro İntestinal Sistem: Sorun yok. Ancak 
ameliyattan sonraki ilk 8 saatte oral gıda ala-
mamaktadır. 

Nörolojik Sistem: Bilinç açık

Fonksiyonel Durum: HY, hastaneye gelme-
den önce günlük yaşam aktivitelerini yerine 
getirebiliyor iken, ameliyat sonrası öz bakı-
mını yapmakta zorlanmaktadır.

Uyku ve İstirahat: Ağrı düzeyinin yüksek 
olması ve endişeli olması nedeni ile yeterli 
uyuyamadığını ve dinlenemediğini belirt-
mektedir.

Ameliyat sonrası 1. günde hastanın gece ye-
terince uyuyamaması nedeniyle gün içinde 
uyuduğu gözlemlenmiştir. 

b) Psikoloji: Hasta biraz kaygılı ancak genel 
tutumunun pozitif olduğu gözlenmektedir. 
HY en kısa sürede iyileşip evine gitmek iste-
diğini ve eşini özlediğini belirtmiştir.

c) Sosyokültürel Özellikler: HY ilkokul me-
zunudur. Eşi emekli olduğu için sağlık gider-
leri karşılanmaktadır.

d) Gelişimsel Özellikler: Hastanın eş (50 yıl-
lık evli), anne (3 oğlu var) ve babaanne rolleri 
bulunmaktadır. 5 gebeliği, yaşayan 3 çocuğu 
bulunmaktadır. Çocuklarından birisini 13 ya-

şında kaybetmiş, gebeliğinin birisi de D&C 
ile sonlandırılmıştır.  

e) Maneviyat: Hasta iyileşmek için sık sık 
dua ettiğini ifade etmiştir.

2) Kişilerarası faktörler

Hastanın 3 oğlu vardır ve birbirleri ile etki-
leşimlerinin olumlu, güçlü olduğu görülmüş-
tür. Çocukları ve gelinleri HY’yi görmek için 
sürekli hastaneye gelmektedirler. Sağlık ekibi 
ile iletişimlerinin iyi olduğu saptanmıştır.

3) Kişi dışı faktörler

HY, 6 kişilik kalabalık bir odada yattığını ve 
diğer hastaların genel durumlarının iyi olma-
ması nedeniyle üzüldüğünü ifade etmektedir. 
Oda arkadaşları ile iletişim kurmak istemekte 
ancak diğer hastalar genelde uyku halinde ol-
duğu için fazla iletişim kuramamaktadır. 

E. Hastanın verilerine göre bazı hemşirelik 
tanılarının incelenmesi

Ameliyat Öncesi Hazırlık

a) Anksiyete nedeniyle yapılan açıklamala-
rı anlamada güçlük çekmesi

Beklenen hasta sonuçları

•	 Anksiyete düzeyi azaltılarak açıklamala-
rı anlamasını sağlamak. 

•	 Bakıma katılmasını sağlamak.

Planlanan girişimler (İkincil koruma)
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•	 İletişim kurmak için hastaya yeterli za-
man ayrılır.

•	 Anksiyeteye neden olan durumlarla ilgili 
duygularını ifade etmesi sağlanır. Hasta-
ya ve ailesine tedavi sırasında gelişebile-
cek sorunlar ve rahatsız eden konularda 
endişelerini ifade edebilmeleri için za-
man ayrılır.

•	 Açıklama yaparken hastanın anksiyetesi-
ni arttıracak tıbbi terimlerin kullanılma-
ması sağlanır.

•	 Geçmişte kullandığı baş etme yöntemle-
rinden sağlıklı olan yöntemleri kullanma-
sı için desteklenir.

•	 Sağlık durumu, testlerin sonuçları ve 
ameliyat sonrası dönem konusunda bilgi 
verilir.

Hemşirelik tanısı sonuçları

HY sorulan sorulara yanıt vermiştir. Sağlık 
ekibi ile iletişim kurmuş, konuştukça kendini 
daha iyi hissettiğini ve anksiyetesinin azaldı-
ğını belirtmiştir. 

b) Hastalık sürecini, tedavi ve işlemleri bil-
memeye bağlı; bilgi eksikliği

Beklenen hasta sonuçları

•	 Hasta ve ailesinin hastalık sürecini anla-
masını sağlamak.

•	 Hasta ve ailesini yapılan işlemler hakkın-
da bilgilendirmek.

•	 Hastayla yeterli iletişimi sağlamak.

Planlanan girişimler (Birincil koruma)

•	 Hastalık süreci ve tedavi hakkında bilgi 
verilir.

•	 Hasta ve yakınlarına yapılan cerrahi giri-
şim ve bakım ile ilgili bilgi verilir.

•	 Hasta ve yakınlarına diyet hakkında bilgi 
verilir. 

Hemşirelik tanısı sonuçları

Hasta verilen bilgilendirmeden memnun ol-
duğunu ve kendisini bu konuda daha rahat 
hissettiğini söylemiştir. 

Ameliyat Sonrası 1.gün

Sabah hastanın yanına gidilip nasıl olduğu, 
geceyi nasıl geçirdiği sorulmuştur. Gece mo-
bilize edildiğini, sıvı almaya başladığını, sa-
bah 05:00 civarında sondasının çekildiğini, 
daha sonra saat 07:30 gibi tuvalete gittiğini 
ve gazının çıktığını ifade etmiştir.

a) İnsizyona, gaz oluşumuna ve hareketsiz-
liğe bağlı ağrı

Beklenen hasta sonuçları

•	 Ağrıyı gidermek

Planlanan girişimler (İkincil koruma)

•	 Ağrısı değerlendirilir.

•	 İsteme göre ağrı kesici verilir.
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•	 Ağrının nedeni hastaya açıklanır.

•	 Dikkati farklı yönlere çekilerek ağrıyı ha-
fifletmenin önemi anlatılır ve bir noktaya 
odaklanması istenir.

•	 Gevşeme teknikleri öğretilip, nefes alıp 
verme, elini yumruk yapıp bırakma gibi 
dikkat çekici yönlendirmelerle ağrısını 
azaltmak için teşvik edilebilir.

Hemşirelik tanısı sonuçları

Hasta, yapılan tedavi ve uygulamaların sonu-
cunda ağrısının azaldığını söylemiştir. 

b) Solunum fonksiyonlarında bozulma so-
nucunda oksijen sağlanmasında azalma ve 
buna bağlı aktivite intoleransı

Beklenen hasta sonuçları

•	 İstirahatin sağlanması ve enerji kullanımı-
nı azaltma, satürasyonun normal değerler-
de olmasını sağlamak.

Planlanan girişimler (İkincil koruma)

•	 Solunum sorunu yaşamaması için istira-
hate alınır.

•	 Rahat soluk alabileceği ve dinlenebileceği 
bir pozisyon verilir.

•	 Derin solunum egzersizi yaptırılır.

•	 Öksürerek sekresyonlarını atması sağla-
nır.

•	 Lüzum halinde oksijen verilir.

Hemşirelik tanısı sonuçları 

Hastanın satürasyonunun %80’den %98’e çık-
tığı gözlemlenmiştir. 

Solunum güçlüğü yaşamadığı için daha rahat 
hareket ettiği görülmüştür.

c) Cerrahi girişim yerindeki ağrıya bağlı 
hareket etmede isteksizlik; derin ven trom-
bozu riski (DVT)

Beklenen hasta sonuçları

•	 Ağrıyı gidererek fiziksel aktiviteyi sağla-
mak ve periyodik olarak arttırmak.

Planlanan girişimler (İkincil ve Üçüncül ko-
ruma)

•	 DVT ile ilgili olan belirti ve bulgulara 
yönelik fizik muayene yapılır. Alt ekstre-
miteler ödem, ağrı, hassasiyet ve siyanoz 
açısından değerlendirilir. 

•	 HY’ye ROM egzersizleri öğretilip günde 
en az dört kez yapması sağlanır. 

•	 Komplikasyonları önlemek için her iki sa-
atte bir pozisyon verilir. 

•	 Egzersiz ve mobilizasyonun önemi açık-
lanır. 

•	 Hastanın dik oturmasından kaçınması 
sağlanır. 

•	 Derin ven trombozu riskine karşı Homan’s 
belirtisi kontrol edilir. 
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•	 Antiembolik çorap uygulaması konusun-
da hasta bilgilendirilir. 

Hemşirelik tanısı sonuçları

HY yapılan tedavi ve uygulamaların sonu-
cunda ağrısının azaldığını söylemiş ve erken 
mobilize edilmiştir. Gün içerisinde kendini 
iyi hissettiğinde kısa mesafeli yürüyüşler ile 
hareket etmesi sağlanmıştır. DVT’ye ilişkin 
belirti gözlenmemiştir.

d) İnvaziv girişimlerin olması, hastane or-
tamında bulunması nedeniyle enfeksiyon 
riski.

Beklenen hasta sonuçları

•	 Hastanın enfeksiyon ile ilgili risk faktör-
lerini bilmesi ve enfeksiyonlardan korun-
mak için uygun önlemleri almasını sağ-
lamak.

Planlanan girişimler (Birincil ve İkincil ko-
ruma)

•	 Hasta ile her temastan sonra eller yıkanır.

•	 İnvaziv uygulamalarda aseptik teknik uy-
gulanır.

•	 Ziyaretçilerin kısıtlanması sağlanır. 

•	 Enfeksiyona yatkınlığa neden olan du-
rumlar değerlendirilir. 

•	 Hasta ve ailesine enfeksiyon belirti ve 
bulguları öğretilir.

•	 Cilt, deri, üriner sistem, fungal, viral ve 
bakteriyal enfeksiyon belirtileri açısın-
dan izlenir.

Hemşirelik tanısı sonuçları

Hastada enfeksiyon belirtilerine rastlanma-
mış ve enfeksiyon belirtileri konusunda eği-
tim verilmiştir.

e) Ağız hijyeninin iyi olmamasına bağlı; 
oral mukoz membranlarda değişiklik ve 
ağız kuruluğu

Beklenen hasta sonuçları

•	 Ağız membranının bütünlüğünün ve 
nemliliğini sağlamak.

•	 Uygun ağız hijyenini diş fırçalaması ve 
gargara yapmasını isteyerek sürdürebil-
mek.

Planlanan girişimler (Birincil koruma)

•	 Oral mukoz membranının nemini ve te-
mizliğini sağlamak için, hangi sıklıkta ve 
hangi yöntemle ağız bakımı verileceğine 
karar verilir.

•	 Yumuşak diş fırçası kullanılır.

•	 Ağız temizliğinde alkollü ve limonlu 
ajanlar kullanmaması önerilir.

•	 Dudaklara her 2 saatte bir ve gerektikçe 
nemlendirici sürülür.
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•	 Beslenmesi ve sıvı alımı yakından izlenir.

•	 Mukoz membranı tahriş eden asitli, baha-
ratlı gıdalardan uzak durulur ve hasta bu 
konuda bilgilendirilir.

Hemşirelik tanısı sonuçları

Hastanın ağız hijyenine dikkat ettiği gözlem-
lenmiştir. Hastada her hangi bir enfeksiyon 
bulgusuna rastlanılmamıştır. 

f) Uyku düzeninde bozukluk

Beklenen hasta sonuçları

•	 Uykusuzluk sorununun giderildiğini ifade 
etmesi, 

•	 Daha fazla uyuduğunu ve dinlendiğini ifa-
de etmesi, 

•	 Günlük yaşam aktivitelerini sürdürmek 
için yeterli enerjiye sahip olduğunu ifade 
etmesini sağlamak.

Planlanan girişimler (Birincil koruma)

•	 İlgili bireysel ve çevresel risk faktörleri 
kontrol altına alınır. 

•	 Bireyin uyku düzeni ve alışkanlıklarının 
belirlenmesi sağlanır ve çevreye uyumuna 
yardımcı olunur. 

•	 Korku ve endişelerini ifade etmesine yar-
dımcı olunur. 

•	 Bireyin alışkanlıkları doğrultusunda ilaç-
sız uyumasını kolaylaştırıcı önlemler alı-

nır (ılık sıvılar, gevşeme teknikleri, müzik 
dinleme, uygun çevre koşulları vb.) 

•	 Rahat uyuması için uygun ortam sağlanır; 
ışık ve gürültü en aza indirilir ya da engel-
lenir, loş ve sakin bir ortam sağlanır, tele-
fonun sesini kısması önerilir, görevliler ve 
hastalar kısık sesle konuşma konusunda 
uyarılır. 

Hemşirelik tanısı sonuçları

Hasta geceyi rahat bir şekilde uyuyarak geçir-
diğini söylemiştir.

Ameliyat sonrası 2. gün

a) Barsak hareketlerinin azalmasına, sıvı 
ve lifli gıdaların yetersiz alınmasına, fizik-
sel aktivitenin azalmasına, uzun yatak isti-
rahatine bağlı; konstipasyon

Beklenen hasta sonuçları

•	 Hasta ve ailesine lifli gıdaların sıvı alı-
mının ve egzersizin önemini anlatmak ve 
uygulamak.

•	 Hastanın normal sıklıkta ve kıvamda gaita 
yapmasını sağlamak.

Planlanan girişimler (Birincil ve İkincil koru-
ma)

•	 Lifli posalı gıdaların alınmasının önemi 
anlatılır.

•	 Lifli gıdalar gözden geçirilir kepekli be-
sinler, kepek ekmeği, komposto ve kayısı 
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suyu, sebze, normal barsak hareketini sağ-
lamak için günde yaklaşık 800 gr. meyve 
ve sebze (4 meyve bol sebze salata) yeme-
si önerilir.

•	 Diyetisyenle konuşularak diyetinde lifli 
gıdaların olması sağlanır.

•	 Bağırsak boşaltımı için uyarıcı olması 
nedeniyle kahvaltıdan 30 dakika önce bir 
bardak ılık su içmesi önerilir.

•	 Defakasyon uyarısı olduğunda erteleme-
mesi önerilir.

•	 Hasta ve aileye düzenli egzersiz yapma-
nın önemi ve gereği anlatılır.

Hemşirelik tanısı sonuçları

Konstipasyon sorununun devam ettiği saptan-
mıştır.

b) Rol değişimi

Beklenen hasta sonuçları

•	 Hasta rolünü kabullenmesini sağlamak.

Planlanan Girişimler (Birincil koruma)

•	 Hastanın duygularını ifade etmesi için fır-
sat oluşturulur.

•	 Daha önce hastaneye yattığı için önceki 
deneyimlerini paylaşması sağlanır.

•	 Diğer aile üyelerine hastaya destek olma-
larının önemi anlatılır.

•	 Hasta rolünde iken iyileşmesine katkıda 
bulunması için sorumluluklarının olduğu 
ve bakımına katkı vermesi konusunda ko-
nuşulur.

Hemşirelik tanısı sonuçları

HY, hasta rolünde olduğunun farkında ve çev-
resindeki insanlara yük olduğunu düşünmek-
tedir.

c) TAH+BSO cerrahi girişim nedeniyle be-
den imajında bozulma riski 

Beklenen hasta sonuçları

•	 HY’nin değişen beden imajını kabullendi-
ğini ifade etmesini sağlamak. 

Planlanan Girişimler (Birincil, İkincil ve 
Üçüncül koruma) 

•	 Üreme organlarının anlamı ve bu organ-
ların kaybına yönelik düşüncelerini ifade 
etmesi sağlanır.

•	 Hastalığı, tedavisi, iyileşme süreci ve 
prognozu hakkında soru sorması için des-
teklenir. 

•	 Duygularını aile üyeleri ile paylaşması 
için cesaretlendirilir. Eş, aile ve arkadaş 
desteğinin önemi hasta yakınlarına anla-
tılır. 

•	 Aynı operasyonu geçiren diğer hastalarla 
iletişim kurması sağlanır.
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•	 Ameliyat sonrası cinsel yaşamını sürdü-
rebileceği açıklanır. 

Hemşirelik Sonuçları 

•	 HY verilen bilgiler doğrultusunda ve eşi-
nin desteği sayesinde bedeninde oluşan 
değişimi kabullendiğini ve uyum sağla-
dığını ifade etmiştir. 

Ameliyat sonrası 3. gün

a) Hastalık ve ilaçlar hakkında bilgi eksik-
liği

Beklenen hasta sonuçları

•	 Hastanın bakımı ile ilgili tüm bilgi ve be-
cerileri kazanmasını sağlamak.

Planlanan Girişimler (Birincil ve Üçüncül 
koruma)

•	 HY’ye hastalığı hakkında bilgi verilir.

•	 Planlanan tedavi, diyet ve egzersizlerin 
önemi anlatılır.

Hemşirelik tanısı sonuçları

HY, hastalığı ve tedavisi konusunda bilgi sa-
hibi olmuştur.

b) Taburculuk eğitimi; 

HY’ye hastalığına yönelik verilen taburculuk 
eğitimi; hijyenik bakım gereksinimleri, solu-
num egzersizleri, postüral drenaj, beslenme 
planı, boşaltım gereksinimleri, konstipasyo-

nun önlenmesi ve fiziksel aktiviteleri sağla-
yabilmeyi içermektedir. 

SONUÇ

Makalemizde, NSM kullanılarak endometri-
um kanseri tanısı almış bireye yönelik hem-
şirelik yaklaşımları verilmiştir. NSM’ne göre 
hemşirelik bakımı verilen hastanın hastalığı, 
tedavisi, iyileşme süreci ve prognozu hakkın-
da soru sorması desteklenmiş, bakıma katılı-
mı sağlanmış ve hemşirelik bakımı bütüncül 
bakış açısı ile gerçekleştirilmiştir.

Neuman’ın modelinde hemşirelik; geleneksel-
liğe karşı, gelişmeye açık ve yön göstericidir. 
Modelin güçlü yönü, disiplinler arası yak-
laşım ve hastalığın tedavisi kadar korunma, 
sağlık eğitimi ve rehabilitasyona da önem 
verilmesidir. Hastayla ilgili verilerin toplan-
ması, teorik bilgilerin bütünleştirilmesi ve gi-
rişimlerin planlanmasında NSM kullanılması 
hemşirenin zamanını etkin kullanmasında ya-
rar sağlamaktadır. Sonuç olarak, hemşirelik 
modelleri hemşirelik aktivitelerinin temelini 
oluşturmaktadır. Model hemşireliğe ilişkin 
bir düşünme biçimini getirir ve hemşireliğin 
özüne ve hemşirelik uygulamasına rehberlik 
eder. Daha fazla düşünme ve yeni tanımlama-
lar yapma sonucunda modeller sürekli olarak 
değişen ve gelişen bir yapıya sahip olmalıdır. 
Araştırma, uygulama ve eğitimden gelen gir-
diler modellerin canlı kalmasını sağlamalı-
dır. Bu sayede hemşirelik modelleri bakımın 
planlı ve etkili olmasını sağlamakla birlikte 
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meslekte ortak dil kullanımına da yardımcı 
olmaktadır (Fawcett and Gigliotti, 2001:344; 
Skalski et al., 2006:77; Freese and Lawson, 
2011:322).

ETİK BOYUT

Hastamıza çalışma hakkında bilgi verilmiş ve 
sözel izini alınmıştır. Makalede hastanın kim-
liği ile ilgili veriler değiştirilerek mahremiyet 
hakkı korunmuştur.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Holistic perspective, concepts and processes are existed on the 
basis of Neuman’s Systems Model (NSM). NSM stressors are the interaction of five variables, 
physical, psychological, socio-cultural, developmental and spiritual, that interact with stres-
sors and with body resistance and protective interventions. These variables, while affecting 
each other, affect the whole body balance and the factors surrounding it. Among these factors 
is the environment consists of individual factors, interpersonal factors, non-individual factors 
and stressors. In the model, the individual is defined as an open system that interacts with the 
environment and is constantly changing. In addition to having a conceptual framework that  
provides wellness, prevention of illness development and analysis of his progress, NSM also 
cares about giving the patient holistic care. These areas are; family therapy, public health, reha-
bilitation and clinical fields. The model, which can be used in all areas of nursing, can also be 
used by disciplines other than nursing. Aim: In this article, nursing care given to a woman who 
has been diagnosed with endometrium cancer was followed according to NSM and the results 
were given. Results: Neuman emphasizes open systems and holistic approach concepts in her 
model. In the nursing profession, it forms the basis of giving the health care to the individuals 
with holistic understanding. NSM states that with open system features, the individual is the 
five major variables of physiological, psychological, sociocultural, spiritual and developmen-
tal. With this feature, it can be said that the model can guide nursing practices in providing a 
holistic approach. Every person has different individual characteristics, inheritance and genetic 
characteristics, including basic vital characteristics. The basic structure of the individual in 
Neuman’s model is like the flexible defensive line is like a spiral surrounded by the normal 
defensive line and the resistance line. In case of deviation of health state of the individual, 
physiological and developmental variables are affected and flexible defensive line is deterio-
rated. Disturbances in the flexible defensive line also affect the individual’s normal defensive 
line. Respiratory, heart, liver, endocrine and kidney constitute the items of the normal defensive 
line of the individual. The integrity of the systems ensures that the individual is healthy. As 
a result of the influence of the normal defense line, the symptoms of the disease occur in the 
individual and the reaction that develops in the resistance lines activates the defensive mecha-
nisms. The model also includes basic concepts such as stressors, structural energy sources, the 
degree of reaction given to stressors, initiatives, levels of prevention and restructuring. Four 
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basic concepts are mentioned in Neuman’s Model. These are; human, health, environment and 
nursing. The human being is examined in 5 subgroups. Humans defined as a living being that 
have physiological, psychological, socio-cultural, spiritual and developmental aspects of life. 
Neuman defined health as the balance of all systems. The severity of the effect of the stressors 
on the defense lines determines the response to change in the health/wellness of the individu-
al. Incompatibility between physiological, psychological, socio-cultural, spiritual and deve-
lopmental systems can negatively affect health. In Neuman’s model, the environment is very 
important. The environment changes according to the needs, objectives and perceptions of the 
individual. Neuman defines the environment as inner, outer, and created environment. Internal 
environment is the person-specific stress factors that affect the physiological, psychological, 
socio-cultural and developmental changes of the individual. The external environment is stress 
factors that include everything outside the individual. Neuman describes the created environ-
ment as individual, non-individual, and interpersonal stressors form created environment. The 
created environment is the perceptive environment of the individual’s living space. Individuals 
are defined as healthy when they provide harmony and balance between internal and external 
environment. In NSM, the nurse is defined as a professional individual who participates in care 
with the patient, determines the needs of the patient, and positively affects the individual’s re-
action to the stressors. The nurse tries to prevent harm to the body by primary, secondary and 
tertiary protection attempts. The model described the individual as an open system and stated 
that the system was never static. Stress and reaction among the basic components of the open 
system are in constant change. The stressor is defined as any condition that can cause imbalance 
in the system by acting on the defensive lines. According to Neuman, every individual is expo-
sed to stressors throughout his/her life. Stressors that can be found inside and outside the system 
are divided into three groups. These are; likewise as can be reactions related to situation, inner 
personal forces that form inside in the individual, role expectations, the interpersonal forces that 
develop among one or more individuals and outer personal forces that form out of individual 
like financial conditions. Defining and reducing stressors in the optimal functioning of the body 
is the main purpose of your nursing. The self-perception of the individual is important as well 
as the nurse’s point of view is important when evaluating stressors. Responses to stressors can 
occur at three levels. These are the ways in which the individual uses their way of coping, the 
lifestyle and the period of development. Conclusion: The strength of the model is that it emp-
hasizes interdisciplinary approach and protection as well as health education and rehabilitation. 
NSM will enable nurses to use time effectively and collectively to gather patient related data, 
integrate theoretical knowledge and plan initiatives.



DERGİ HAKKINDA

Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, 2014 yılı itiba-
riyle yayın hayatına girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan 
yayınlara yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda ÜÇ sayı çıkar-
maktadır. Dergimizin sayıları NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında sistem üzerinden 
yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. 
Dergimizde Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Araştırmaları içerisinde değerlen-
dirilebilecek her türlü yayına yer verilebilmektedir. Dergimizin baş editörü Prof. Dr. Ümran 
SEVİL olup, dergi yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştir-
mektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o anki en üst unvana sahip hocası olup yönetim ku-
rulunun %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 ona-
yından geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve 
yönetim kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yükle-
nen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye 
devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın 
kabul şartlarına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuş sayılırlar.

Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacı-
larının mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında bilimsel çalışmalar yapmış olması şartı aranır. 
Dr. Unvanına sahip olmayan ve alanında yayın yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem 
kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını 
oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yöne-
tim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve 
uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide 
kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. 
Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde ha-
kem, bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yöne-
tim kurulu karar verebilir. 

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel 
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildi-
rilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olma-
lıdır. Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için 
gönderilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Her iki hakemden olumlu dönüş alan 
çalışmalar yayına alınır.  Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem 



onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve 
materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair 
bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye 
olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi 
izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için 
aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez 
talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın 
kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer 
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayı-
nın dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur. 
Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dahil edilmez. 
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. 
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına 
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal 
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü 
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir. 

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da yazar-
lar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde yayınlan-
ması 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. Dergi-
miz 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 indi-
rerek 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 indekleri tarafından taranan (1a da belirtilen 
indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi 
(10 puan) istenmektedir. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı 
Dergisi (JACSD) alan endeksli dergi kriterlerinde yer almakta ve değerlendirilmektedir.



ABOUT

“International Refereed Journal of Gynaecology and Maternal and Child Health” has star-
ted 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 DECEM-
BER. Both online and hard versions of the journal are available. Our journal welcomes all types 
of articles on Gynaecology and Maternal and Child Health 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 app-
roved 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 scienti-
fic studies. No one who has not published works in his/her field and does not have the titles of 
Doctor or Expert cannot become a member of referees and advisory boards. Executive board of 
the journal is the senior decision and executive mechanism of the journal. Each and every de-
cision of the executive board is absolute and irreversible. Without the decision of the executive 
board, nothing can be carried out or performed under no circumstance. The Editor-in-Chief of 
the journal can decide on whether works which have not been sent to the approval of refere-
es can be accepted or not, whether they can be included in the process of referees’ approval. 
Editor-in-Chief does not have to inform the executive board on this process. Executive board 
takes decisions regarding the participation of scientists in the referees, scientific and advisory 
boards of the journal. 

 In our journal, special issues can be prepared for works which have been presented orally in 
some national or international congresses and which have been approved by a referee. Such 
special issues are just valid for oral presentations in agreed congresses. Such works have to be 
approved by scientific board of the congress and evaluated by referees. No work can be publis-



hed without referee assessment and approval. Works which are sent for publishing are submit-
ted to referees for their approvals. Works which are evaluated positively by the two referees are 
published. In addition, printed versions of the orally-presented works and their referee approval 
reports should be submitted to executive board of the journal as well as editor-in-chief. Works 
lacking this information and printed material cannot be accepted for our journal. Information 
regarding the process are provided for author and authors in a written format in the web page 
of the journal. Each author who registers to our journal and logins the system can follow up the 
process on the web page of the journal. All conditions and principles are eligible and same for 
each and every author. These conditions and rules cannot be changed for anyone. Any change 
or difference cannot be requested. Works sent to be published in the journal have to be related 
to the fields that the journal accepts. If a work does not hold such features, it is not published 
in the journal. Procedure regarding refereeing process is under the control of editor-in-chief. 
Editor-in-chief has the authority to decide on the procedure of refereeing process for a work. 
A work which has not been found appropriate or not been accepted by the editor-in-chief can-
not be included in the refereeing process of the journal. Under such circumstances, author or 
authors cannot form any liability for the journal and other bodies. Even if a work is approved 
by a referee or accepted in the system to be published, its publication can be cancelled due to 
negative opinion of editors or executive board regarding the publication of the work or related 
decision of the boards. Under such cases, author or authors cannot impose sanctions on the jo-
urnal. Any kind of authority belongs unilaterally to editors and executive board of the journal.

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

The Article No. 101 has been brought as the condition to Apply for the Exam of Associate Pro-
fessorship 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 po-
ints) 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 Gynaecology 
And Maternal Child Health (JACSD) is included in the criteria for the journals indexed in its 
field and evaluated accordingly.



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 250 kelime ara-
sında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Türkçe 
ve İngilizce çalışmalar içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmanın kısıt-
ları, bulguları ve sonucu yer almalıdır.

6 Hazırlanan çalışma tez, kitap v.b. organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına 
başvuru yapılarak kaynakça kısmının son sırasında “Yazar Notu” şeklinde bu çalışmanın 
nereden türetildiği belirtilmelidir. Ayrıca eğer bu çalışma yüksek lisans veya doktora tezin-
den türetilmiş ise mutlaka çalışmada danışmanın ismi ikinci sırada yer almak zorundadır. 
Tez danışmanı ilgili çalışmada isminin olmasın istemiyor ise bu durum belge ile dergi-
miz yönetimine bildirilmelidir. Belge mutlaka ıslak imzalı olmalıdır. Tez ya da farklı bir 
çalışmadan türetilen makalelerde dergimiz ve yönetimi asla yazar(lar) dan bu çalışmanın 
nereden türetildiğini sorgulamak gibi bir yükümlülüğe sahip değildir. Sorumluluk tamamen 
yazar(lar) a aittir. Bu koşulları yazar(lar) kabul etmiştir.

7 Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. Bu 
şablon dergimizin web sayfasında Word dosyası olarak tüm yazar(lar) a sunulmuştur. Ay-
rıca dergimizin her zaman son sayısı dikkate alınmalıdır. Dergimiz ve yönetimi kendi ta-
lepleri doğrultusunda bu kriterleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına her zaman sahiptir.



8 Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki alan hakeminin onayını almış olmalı-
dır. Hakemlerden birisi red birisi kabul vermiş ise dergi editörü bunun üçüncü bir hakeme 
yönlendirilmesini sağlar. Üçüncü hakemden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda editör 
kendi yetkisi doğrultusunda hareket eder. Dergimiz baş editör(ler) i tek taraflı olarak ilgili 
çalışma hakem onayından geçmiş bile olsa RED etme hakkına sahiptir. Bu durumda hiçbir 
yazar(lar) bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz. Her türlü yönetim, uygulama ve işleyiş 
dergimiz baş editörüne aittir. İngilizce hazırlanan çalışmalarda ilgili çalışma dergimizin 
İngilizce dil editörü tarafından değerlendirilir. Ayrıca her çalışma dergimizin teknik editörü 
tarafından dergimizin yazım kurallarına uygun olup olmadığı yönünde değerlendirilir. İngi-
lizce dil editörü çalışmanın dergimiz açısından uygun olmadığı yönünde bir karar verir ise 
bu kararın RED ya da düzeltilmesi konusundaki yetkili baş editördür. Dil editörü ve teknik 
editörün RED etme hakkı bulunmamaktadır. Önerilerini dergi baş editörüne iletir, talep ve 
öneriler doğrultusunda baş editör ilgili kararı tek taraflı olarak işletir. Dergimizde alan edi-
törleri ilgili sisteme yüklenen çalışmaları alan açısından dergimizde değerlendirilmesi ya 
da yayınlanması konusunda görüşlerini ilgili baş editöre iletir. Baş editör alan editörlerinin 
görüş ve önerileri doğrultusunda kendi yetkisi ile hareket eder.

9 Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir. 
Yazar(lar) dan makale ile ilgili sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede 
de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem editörü tarafından baş editöre 
bilgi verilerek makale reddedilir. Dergimiz web sitesine yüklenen çalışmalar öncelikli ola-
rak sistem editörü ya da teknik editör tarafından hakeme gönderilmeden önce incelenir. Bu 
inceleme yazım kuralları çerçevesinde yapılır. Sistem ya da teknik editör ilgili yazar(lar) a 
gerekli taleplerini iletir. Bu talepler yerine getirilmez ise sonuç baş editöre iletilir. İletilen 
bilgiye göre dergimizin baş editör(ler) i nihai kararı verir. Bu karar tek taraflı olarak olumlu 
ya da olumsuz yönde dergimiz baş editörüne aittir. Çıkan karar üzerinde hiçbir kurum ve 
kişi yaptırım hakkına sahip değildir.

10 İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 12 punto Times New Roman karakterli olmalıdır. 
Tüm yazar(lar) dergimizin web sayfasındaki örnek makale formatına göre hareket etmek ve 
çalışmalarını düzenlemek zorundadır.

11 Yazar ve yazarların kurum isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde Ti-
mes New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Örnek makale formatında bu durum 
belirtilmiştir.

12 Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.

13 Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarı-
nın soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenme-



lidir. Örnek; YILMAZ, A., GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Öne-
mi, …………………………… Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286 
şeklinde olmalıdır. Metin içi kaynak gösterimi (Yılmaz, 2017: 1-2) veya (Yılmaz, ve diğ., 
2017: 1-2) şeklinde olmalıdır. Metin içinde asla internet kaynakları kullanılamaz. Kullanı-
lan internet kaynakları numaralandırılarak sayfa altında gösterilmelidir. Bilimsel geçerliliği 
olmayan wikipedia gibi internet kaynaklarından yapılan alıntılar asla kullanılmamalıdır. Bu 
tip kaynak kullanımı tespit edildiğinde ilgili çalışma tek taraflı olarak RED edilir. Hiçbir 
yazar(lar) bu konuda dergimiz üzerinde yaptırım uygulayamaz ve talepte bulunamaz.

14 Çalışmalarda kullanılan internet kaynakları kaynakçada “İNTERNET KAYNAKLARI” 
başlığı altında verilmelidir. İnternet kaynaklarında mutlaka internet linki yer almalı ve eri-
şim tarihi “E.T. 01.01.2017) şeklinde link sonunda verilmelidir.

15 Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergimizin web sitesindeki örnek makale formatına uy-
gun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde kaynak gösterimi de örnek formata göre düzen-
lenmelidir.

16 Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sis-
teme yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderi-
lerek hakem değerlendirmesi için onay istenir. Makalede birden fazla yazar ismi bulunuyor 
ise bu bilgiler hem yazar ismi sıralaması hem de yazar(lar) a ait olan kurum bilgileriyle 
birlikte makale sisteme yüklenirken sisteme girilmelidir. İlerleyen süreç içerisinde makale 
ile ilgili yazar ismi ve kurum bilgisine yönelik oluşabilecek sorunlarda dergimiz ve yöneti-
mi asla sorumluluk kabul etmez. Sisteme bu bilgiler tek taraflı olarak yazar(lar) tarafından 
girilmek zorundadır. Sisteme yüklenen Word dosyası üzerindeki yazar ve kurum bilgilerini 
dergimiz ve yönetimi sisteme girmekle yükümlü değildir. Dergimiz ve yönetimi sadece 
yazar(lar) tarafından sisteme yüklenen bilgileri dikkate alır.

17 Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazır-
lanan çalışmalar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu 
insiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar(lar) bu 
konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz ve yaptırım uygulayamaz. Türkçe hazırlanan çalış-
malarda kaynakça sonrasında 750 kelimeden az olmamak üzere genişletilmiş İngilizce özet 
olmak zorundadır. Bu geniş özet içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırma-
nın kısıtları, bulguları ve sonucu şeklinde hazırlanmalıdır. İngilizce hazırlanan çalışmalarda 
genişletişmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır.

18 Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine ka-
rar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma hakkında 
yapılan hakem değerlendirmesi sonrasında makalenin dergimize yüklenmesinde sorumlu-



luğu kabul eden makale yazarlarından üye bilgisi sistemde bulunan yazara yine dergimiz 
web sistemi üzerinden gerekli bilgiler gönderilir. Dergi sistemindeki mail bilgisi güncel 
ve doğru olmalıdır. Güncel ve doğru üyelik bilgisi olmayan çalışmalar konusunda oluşan 
gecikme ve diğer her türlü sorundan tek taraflı olarak üye yazar sorumludur. Dergimiz 
makalede ismi bulunan diğer yazarları muhatap kabul etmez. Sisteme makaleyi yükleyen 
üye yazar muhataptır ve sorumluluk ilgili üye yazara aittir. Makalede ismi bulunmayan bir 
başkası tarafından makalenin dergi sistemine üye olunarak yüklenen çalışmadan yine ilgili 
üye sorumludur. Oluşan ya da oluşabilecek sorunlardan dolayı dergimiz ve dergi yönetimi 
asla sorumlu değildir. İlgili makale ile alakalı olan her türlü yazışma ve bilgilendirme üye 
yazara yönelik gerçekleştirilir. Diğer yazar(lar) a dergimiz ve yönetimi bilgi vermek zorun-
da değildir.

19 Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör dışın-
da bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bulun-
ması gibi bir hakkı yoktur. Hakem ve yazar bilgileri sistem editörü, teknik editör, baş editör 
ve alan editörü dışında kimse tarafından paylaşılmaz.

20 Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 20 sayfadır. Bu sayfa miktarı yine çalışmanın 
konusuna göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili 
durum hakkında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü ve baş editör olumlu veya 
olumsuz değerlendirme yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da 
yazarlar bir hak iddiasında bulunamaz.

21 Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazar(lar) a, bireye ve kuruma basılı der-
gi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti 
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Hiçbir yazar(lar) dergimize yıllık üye olmak zorunda 
değildir. Dergimizde gönderilen makaleler günün koşulla ve şartlarına göre dergi giderleri 
doğrultusunda cüzi bir rakam yayınlanmaya uygun bulunan çalışmalar için makale başı-
na ilgili sorumlu yazardan talep edilir. İlgili sorumlu yazar tarafından ödenen bu miktar 
karşılığında ilgili yazara ya da ödemeyi yapan kişi ile kuruma dergi imtiyaz sahibi firma 
tarafından fatura gönderilir.

22 Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde değer-
lendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha 
gönderilir. Bu oluşan aksaklık ve uzayan zaman süreci içerisinde yazar(lar) dergimiz ve 
yönetimi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Hakem süreci devam eden çalışmalar her 
ne koşul ve şart olursa olsun asla dergimizde geri çekilmesi söz konusu olamaz.



23 Dergimiz yılda üç sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yöneti-
min insiyatifine bağlıdır.

24 Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Dergimiz sistemi 
üzerinde makale dergi web sitesine yüklenirken oluşturulan devir hakkı sözleşmesi butonu 
ilgili sorumlu yazar tarafından onaylanır. Bu işlem için hiçbir yazardan telif hakkı sözleş-
mesi imza etmesi istenmez. Gerekli durumlarda dergi yönetimi ıslak imzalı devir sözleş-
mesi talep etme hakkına sahipdir. Hakem sürecine alınmış çalışmalar yayından çekilemez. 
Çekilmek istenen çalışmalar için mutlaka geçerli bir neden ve sebep gösterilmesi gerekir. 
Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında hukuki işlemler tek taraflı olarak başlatılır. Sisteme 
yüklenen çalışma için yazar(lar) bu şartları peşinen kabul etmiştir. Hiçbir yazar(lar) ın İtiraz 
hakkı bulanmamaktadır.

25 Dergimize yüklenen çalışmalarda etik kurul ya da kurum izninin gerekli olduğu durum-
larda ilgili yazar(lar) bu çalışmaya ait olan etik kurul ya da kurum izin bilgilerini makale 
sisteme yüklenirken yüklemekle yükümlüdür. Olası bir olumsuzluk durumunda etik kurul 
veya kurum izni gerektiren çalışmalara ait olan bilgilerin dergimiz sistemine girilmemiş 
veya ilgili dergi yönetimine bu bilgiler verilmemiş ise tüm sorumluluk tek taraflı olarak 
ilgili yazar(lar) a aittir. Dergimiz hiçbir koşulda bu tip sorumluluğu kabul etmez etmesi 
istenemez. Dergimiz ve yönetimi bu bilgileri istemek ya da takip etmek zorunda değildir.

•YUKARIDA BELİRTİLEN 25 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ 
BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ 
YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya 
RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve 
ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR 
ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ 
İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TA-
RAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES 
BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.
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1 Papers which are submitted to the journal for publication are expected not to have been 
published somewhere else, not to be in the evaluation process of another publication organ. 
If it is determined that the manuscript uploaded by the relevant author(s) has been sent for 
evaluation or REJECTED by another journal, we reserve all kinds of legal rights about the 
relevant author(s).

2 Papers outside the accepted disciplines and fields in our journal are rejected. The accepted 
fields are stated under the “DISCIPLINES” title of our journal. None of the papers outside 
these fields can be published or requested to be published in this journal.

3 The content and scientific responsibility of the papers cannot be imposed on the journal 
under any circumstances. The whole responsibility belongs to relevant author(s).

4 In articles with more than one author, the correspondent author is the one who ranks first. 
Or the member uploading the paper to the journal accepts and has to accept the whole res-
ponsibility.

5 The abstract should be prepared both in Turkish and English and between 150 and 250 
words. The title should also be both in Turkish and English. The purpose of the paper, sco-
pe, method, limitations of research, findings and conclusion should be included in Turkish 
and English parts.
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the end of references part with “Author’s Note” by referring to the first title. If the paper has 
been prepared from a master’s or doctoral thesis, the name of the advisor should be ranked 
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document with wet signature. Our journal and management doesn’t have such a liability to 
question author(s) about the source of papers reproduced from thesis or another paper. The 
whole responsibility belongs to author(s). The author(s) already accept these conditions.

7 Sources used in the works must be prepared according to the appropriate template of the jo-
urnal. This template is presented to all author(s) as a Word file on our website. Besides, the 
last volume of our journal should always be taken into account. Our journal and manage-
ment unilaterally belongs the right to change these criteria in line with their own demands.

8 Every paper evaluated should get the approval of two referees. If one of the referees has 
rejected and the other one has approved, the editor sends the paper to the third referee. In 
line with the opinions and suggestions of the third referee, editor acts in accordance with 



her/his own authority. Chief Editor of the journal unilaterally reserves the right to REJECT 
even if the paper has been approved by referees. In this case, none of the author(s) can cla-
im a right or demand. All kinds of management, practice and procedure belong to the chief 
editor of the journal. The relevant paper prepared in English is evaluated by the English 
language editor. Also, every paper is evaluated in terms of the writing rules of our journal 
by the technical editor. If the English language editor decides that the paper is inappropriate 
for our journal, the authorized person who will REJECT or amend this decision is the chief 
editor. Language editor and technical editor don’t have the right to REJECT. They transmit 
their suggestions to the chief editor and the chief editor unilaterally applies the decision in 
line with the demands and suggestions. Field editors transmit their opinions regarding eva-
luation and publication of the papers uploaded to the system to the chief editor. The chief 
editor acts with her/his own authority in line with the opinions and suggestions of field 
editors. Major or minor corrections can be made after the evaluation of papers. Author(s) 
are requested for corrections THREE times. If the corrections aren’t made after three de-
mands, the article is rejected after the chief editor is informed by the system editor. The 
manuscripts uploaded to the website are first analyzed by system editor or technical editor 
before sending to the referee. This analysis is performed within the framework of spelling 
rules. System or technical editor informs author(s) about the necessary demands. If these 
demands aren’t satisfied, the chief editor is informed about the result. Chief Editor makes 
the final decision according to the information. This decision is unilaterally up to the chief 
editor either in a negative or positive way. None of the institutions and individuals has the 
right to impose sanction on the decision made.

9 English and Turkish abstracts should be written in Times New Roman with 12 pt. All 
author(s) are obliged to act and arrange their papers in accordance with the sample article 
format on our website.

10 The names of the institutions of author(s) should be written in 12 pt. and italic with Times 
New Roman. It is stated in the sample article format.

11 The paragraph spacing of the whole manuscript should be single spaced.

12 The references should be stated in a way that the reference is italic and the name and author’s 
surname rank at the first place just like in the sample article. For example; YILMAZ, A., 
GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Önemi, …………………………… 
Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286. The references should be in-
dicated within the text as (Yılmaz, 2017: 1-2) or (Yılmaz, ve diğ., 2017: 1-2). Internet 
resources are never used within the text. These sources are numbered and indicated at the 
bottom of the page. The citations made from such internet resources as Wikipedia should 



never be used. If such use of resources is determined, the manuscript is unilaterally RE-
JECTED. None of the author(s) can impose a sanction and raise a demand on our journal 
in this matter.

13 The internet resources should be indicated in the references part under the title of “INTER-
NET RESOURCES”. The link should be included in the resources and the Access date 
should be after the link like “E.T. 01.01.2017).

14 Typesetting and editing of the paper should be in accordance with the sample article format 
on the website and the references within the text must be prepared as per the sample article.

15 The current papers are uploaded to the system by the author being the member of the 
system step by step. The paper uploaded is sent to the relevant field editor by the system 
manager and asked for approval for referee evaluation. If there are more than one author 
name in the paper, this information should be inserted in the system together with the na-
mes and institutions of author(s) while uploading the paper to the system. Our journal and 
management never accepts responsibility regarding the problems that may arise about the 
names and institutions of authors related to the article. This information must be unilate-
rally inserted in the system by author(s). Our journal and management aren’t responsible to 
insert this information to the system. Our journal and management only take into account 
the information uploaded to the system by author(s).

16 The language of our journal is Turkish and English. However, the papers prepared in diffe-
rent situations and principles are accepted in other languages. In this case, the publication 
board unilaterally reserves the right to use initiative or reject. Relevant author(s) cannot be 
effective or impose sanction on our journal in this matter. An extended English abstract no 
fewer than 750 words is required after the references part of the paper prepared in Turkish. 
The purpose of the paper, scope, method, limitations of research, findings and conclusion 
must be included in this extended abstract. There is no need for extended English abstract 
for the papers in English.

17 The author cannot decide on which referee will evaluate the paper and won’t know the in-
formation of the referee making the evaluation. After the referee evaluation of the relevant 
paper, the correspondent author who accepts the responsibility in uploading the paper to the 
system is informed via the web system. The e-mail address in the journal system should be 
valid and correct. The member author is unilaterally responsible for any delay and problem 
that may arise about the authors whose membership information isn’t valid and correct in 
the system. Our journal doesn’t address comments to other authors. The member author 
who uploads the paper to the system is the addressee and the responsibility belongs to the 
relevant author. If the paper is uploaded to the system by someone else whose name isn’t 



in the paper, the relevant member becomes responsible for this situation. Our journal and 
management are never responsible for possible problems. All kinds of correspondences 
and information related to the article are directed to the member author. Our journal isn’t 
supposed to inform other author(s).

18 Information about the authors and the materials of communication are confidential and it is 
only known by system manager and the editor. Therefore, authors don’t have such a right 
to ask for referee evaluation or any other demand. Information on referees and authors are 
only shared with the system editor, technical editor, chief editor and the field editor.

19 The number of pages uploaded to the system is 20. This number can increase according to 
the subject of the paper. Annexes and tables can be excluded from this number. However, 
publication board, field editor and the chief editor unilaterally reserve their right to make a 
positive or negative evaluation. Author(s) cannot claim a right in this matter.

20 Our journal is an “e” electronic journal but is also published in paper version. Individuals 
who would like to get printed version of the journal can obtain it by paying the necessary 
fee to the relevant printing company. Our journal does not have to provide printed version 
of the journal to any author or individual. Annual membership fee should also be sent to re-
levant printing company for works sent to our journal. A reasonable amount of fee is reques-
ted from the author of the paper approved for publication considering the journal expenses 
and according to the conditions of that time. The relevant author or the person who makes 
the payment is sent a receipt about the payment by the beneficiary company.

21 Evaluation process of works uploaded to the system is two months. Works which are not 
evaluated within this period of time and about which information report is not received are 
sent to a different referee. Author(s) cannot claim a right on our journal and management 
because of this delay. It is out of question for the papers being in the referee evaluation 
process to be withdrawn from the journal under any circumstances.

22 Our journal publishes three times a year. The journal and publication board has a right to 
publish special issues. This is up to the initiative of journal management.

23 Publication and copyright of published papers belong to our journal. Publication right of 
every paper uploaded to the system is automatically transferred to the journal. The respon-
sible author approves the transfer contract created at the same time with the button on the 
website while uploading the paper to the system. None of the authors are requested to sign 
the copyright agreement for this procedure. Journal management has the right to demand 
transfer agreement with wet signature if required. The papers being in the referee evalua-
tion process cannot be withdrawn from the publication. A valid reason should be indicated 



for the papers that are withdrawn. Otherwise, legal action is unilaterally taken against the 
relevant author(s). Author(s) approve these conditions in advance for the paper uploaded to 
the system. None of the author(s) have a right to object.

24 Relevant author(s) are supposed to insert the ethics board or institutional approval whi-
le uploading the paper to the system if necessary. The whole responsibility unilaterally 
belongs to author(s) in case of a possible problem if the information of papers for which 
ethics board or institutional approval is required isn’t inserted in the system or the journal 
management isn’t informed. Our journal is never asked to accept such a responsibility. Our 
journal and management doesn’t have to ask or monitor this information.

IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 24 ITEMS OF PUBLICATION PRINCIP-
LES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR OR AUTHORS WHO ARE INVOLVED 
IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO THESE PRINCIPLES. 
OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF PUBLICATION PRINCIP LES, 
AND PUBLISHING, EVALUATION OR REFUSAL OF WORKS. THIS RIGHT CANNOT 
BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES AND CONDITIONS. OUR JOURNAL 
HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS WITHIN THE FRAMEWORK OF RELE-
VANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE OF AUTHOR/AUTHORS WHO DO NOT ACT 
IN ACCORDANCE WITH RELEVANT PRINCIPLES AND RULES. EVERYBODY WHO 
IS INVOLVED IN THE SYSTEM HAS AUTOMATICALLY AGREED ON THESE POINTS 
IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

1  Dergimizin yazım dili Türkçe’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu 
sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” türünde yayınlara 
yer verilmektedir.

2   Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir. 

3  Dergimiz e dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucu-
lar tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanı-
labilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır.

4  Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5 Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6  Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/
yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. 

7  Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir ne-
denle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. 
Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma 
reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. 

8  Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değer-
lendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki ay içerisinde dönüş alına-
mayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep 
oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden 
çekemez.

9  Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. 

10 Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmeyi 
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editör tarafından bilinir 
ve gizli tutulur. 

11 Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına uy-
mayan yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım kuralla-
rına uygun düzenlenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. Hakem ta-
rafından istenen düzeltmeler sistemden görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara mail 



yolu ile bilgi verilmektedir. Her bir hakem, yayın için iki kez düzeltme isteme hakkına 
sahiptir. Her iki talep doğrultusunda istenen 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 du-
rum sistemden ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir.

12  Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı 
ve 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 bir hak iddiasın-
da bulunamaz. 

14  Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Ya-
zarlar, “Yayın Hakları Devir Formu”nu (buradan ulaşabilirsiniz) doldurup, dergi sistemin-
de yer alan ilgili bölüme .pdf formatında yüklemelidirler.

15  Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar mu-
hatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme 
zorunluluğu yoktur.

16  Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergi-
mizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz. 

17  Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.

18 Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve ileti-
şimden sorumlu yazara mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi tamamlan-
dıktan 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 çalış-
maların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan çalışmalar 
sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım hakkına 
sahip olamaz. 



9. Yazım Kuralları:

•	 Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin 
son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

•  Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karak-
terinde, ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 10 punto olmalı ve tüm içerik 
1 satır aralığında yazılmalıdır.

•  Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.

•  Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa 
numarası verilmiş olmalıdır.

•  Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sü-
tun 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 Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve Abs-
tract, 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 10 punto olarak hazırlanmalıdır.  Özet, 
Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abs-
tract, Aim, Method, Results, Conclusion ve Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır. 
Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words ilk harfleri büyük olacak 
şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili bölüme, ilk harfleri 
büyük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir.

•  Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar notu” başlığı 
altında sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: YAZAR 
NOTU: Bu çalışma, 1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de 
sözel bildiri olarak sunulmuştur.

•  Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler 
web üzerinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir.

•  Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul 
rapor bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir. 
Ayrıca etik kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze ile-
tilmesi gerekmektedir. Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına dair 
imzalı belgenin mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.



•  Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var 
ise araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşek-
kür edilebilir)   ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerin-
den oluşmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract), 750-1000 kelime olacak 
şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. 
Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance (sadece bu bölümde kaynakça yer ala-
bilir), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin 
bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

•  Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve 
başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 10 punto, ka-
lın (bold), iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konma-
lıdır.  Tablolar sadece yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış 
olmalıdır. Tablo içi 1 satır aralığında ve 10 punto olmalıdır.  Tabloya ait açıklamalar ve 
kaynak gösterimi, tablonun altında 10 punto ve başına * işareti konularak belirtilme-
lidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21. Başka kaynaktan alınan tablo ve figürlerin altında 
parantez içerisinde kaynak tam olarak belirtilmelidir. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo 
ve figür altında “*,**” ya da  “a, b” kullanılarak 10 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür 
sayısı 6’yı geçmemelidir.

•	 Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin,  Kaynaklar ve Ge-
nişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa yapısı 
Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 10 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 punto ve 
iki sütun, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk ara-
lık bırakılarak hazırlanmalıdır. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümü 
ile tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) 750-1000 
kelime olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, Türkçe özet dışında hazırlanmalı-
dır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) büyük 
harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sü-
tun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition and 
Importance, Aim, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer 
verilmesi gerekmektedir.

•	 Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, Tar-
tışma, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract)verilerek ya-
zılmalıdır. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 10 punto ve tek sütun;  Giriş, 
Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, 



satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract), 750-1000 kelime olacak şekil-
de Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık 
(Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı 
verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce 
Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and Conclusi-
on 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 ma-
kale kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın 
adı, basım yılı ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan Sayfa Nu-
marası)

•  İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmeli-
dir. Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açık-
laması ile yerini alır.

•   Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

•  Alıntılar  30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf 
olarak verilir.

•  Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde 
yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007:23-
45)

•	 Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı 
yapılan sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005:36) çalışmasında ……….

•	 İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, İngi-
lizce yayın ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007:20)

•  İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012:236).

•  İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al.” ibaresi yer alır: (Hossain et al., 
2007:156).

•  Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi 
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

•  Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden 
noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36)

 



KAYNAKÇA YAZIM METODU:

 Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu 
kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması 
kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılma-
lıdır.

•	 Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla 
ise ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.” İbaresi yer almalıdır. Son 
yazardan sonra,”vd.” veya “et al.” ibarelerinden önce “&” simgesi yer almalıdır.

•	 İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.



 * Kitap

SEVİL, Ü.,  YANIKKEREM, E., (2006). Kadına yönelik aile içi şiddet. İzmir, Türkiye: İzmir 
Güven Kitabevi, ss.36-66

*Kitap Bölümü

TAŞKIN, L., (2014). Aile planlaması. İçinde Kadın Sağlığı Hemşireliği, 12. Baskı, Ankara, 
Türkiye: Özyurt Matbaacılık, ss.527-545

SEVİL, Ü., (2008). Adölesan dönemi. İçinde A. Şirin (Ed.), Kadın Sağlığı , İstanbul, Türkiye: 
Bedray Basın Yayıncılık, ss.57-90

BAYIK, A., (2004). Hemşirelik disiplini ve araştırma. İçinde İ. Erefe (Ed.),Hemşirelikte Araş-
tırma İlke Süreç ve Yöntemleri, 3. Baskı, İstanbul, Türkiye: Odak Baskı Ofset, ss.13-26
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1 The language of the journal is Turkish and English. Original researches, analyses, compi-
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format).
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 WRITING RULES OF THE JOURNAL 

•	 The bibliography is arranged according to the Turkish alphabet order. The sample article 
for the writing rules and preparation of papers can be found on our website in Word format. 
All authors are required to take into account the writing format in the last volume of the 
journal.

•	 The main text of papers, abstract, tables and footnotes that will be sent to the journal must 
be written in MS Word Program, with Times New Roman in 12 pt. and single spaced.

•	 Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right.

•	 Texts must be between 15-20 pages, they must be no longer than 20 pages and page number 
must be indicated at the bottom of the page. Annex documents, tables, figures, charts and 
similar materials aren’t included in the number of pages.

•	 Page layout must include the titles, abstract and tables written in one column, the main 
text and the references should be given in two columns, justified and without indentation, 
spacing 12nk below the titles and paragraphs. Extended English Abstract must be provided 
after the references in 12 pt. and one column.

•	 On the first page, Özet and Anahtar Kelimeler in Turkish must be below the Turkish he-
ading, Abstract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish 
and English must be no longer than 150-200 words in 12 pt. Sub-headings must include 
Abstract, Aim, Method, Findings, Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/Key 
Words must be given in 3-7 words below the Abstracts by capitalizing the first letters of 
each word. In addition to this, key words must be written in the space provided by the 
system by capitalizing the first letters of each word and by separating each word by comma.

•	 If the article has been presented in a conference, the title of the conference, the date and 
the place of the conference and the type of the presentation must be provided below the 
“Author’s note,” after the References part. For example, Author’s Note: This study has 
been presented at “1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,” on 19-20 December 2014, in 
İzmir as an oral presentation.

•	 The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the title; 
this information must be uploaded to the system on the website.

•	 It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific et-
hical principles and ethical board report information (Name of the institution from which 



report is received, its date and the serial number of report) must be added to the system. It 
is also necessary to scan the ethical board’s report and the institution’s permit document 
and to send to our editorial office via e-mail. For the papers without ethical board report, a 
signed document indicating that it doesn’t have the ethical board report must be sent to the 
editorial board via e-mail.

•	 The main text must include such parts as Introduction, Method, Findings, Discussion, 
Conclusion, References, Acknowledgement (persons and institutions not participated in the 
study but contributed to the development of the study should be acknowledged here) and 
Extended Abstract. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended abs-
tract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the 
references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and 
centered, and the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column. Be-
low the titles of Definition and Importance (references can be given only in this part), Aim, 
Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided.

•	 Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and headings of tab-
les/figures must be above the table; sentence case must be used in 12 pt., bold and justified. 
There must be a full stop between the table number and heading. Tables must only contain 
horizontal line. Each table must be referred to within the text. Items in the table must be 
in 1 line spacing and 12 pt. Explanations of the tables must be indicated below the table in 
10 pt. and by putting * before it. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.. Explanations about the 
abbreviations must be stated below the table and figure by using “*,**” or “a, b” in 12 pt. 
The number of tables and figures must be no longer than 6.
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Extended English Abstract must be in two columns, justified without indent and with 12 nk 
spacing in heading and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 
words and more. Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must 
be added to the paper after the references. The title (Extended English Abstract) must be 
written in capital letters, bold and centered, and the text must be justified without indentati-
on, in 12 pt. and one column. Below the titles of Definition and Importance, Aim, Method, 
Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided within the 
Extended English Abstract.
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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 
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REFERENCES WITHIN PAPER

•	 The sample article in the system must be used for citation rules.  In other words, references 
are indicated with the name of author, the year of publication and page numbers in parent-
heses beside the main text (Surname, Year of Publication: Cited Page Number).

•	 Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given 
below the page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with 
the explanations.

•	 Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.

•	 Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.

•	 While providing references, if the name of the author isn’t within the text, the surname of 
the author and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Kork-
maz, 2007: 23-45).

•	 If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number 
is given in parenthesis: Oskay et al.. (2005:36) in his/her study……….

•	 In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated. If it is an English 
publication, it is separated with “and” (Morley and Robins, 2007:20).

•	 If it is Turkish, in sources with more than two authors, “vd.” is indicated: (Yücel vd., 
2012:236).

•	 If it is English, in sources with more than two authors, “et al.” is indicated: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 If more than one study from the same author published in the same year must be used, the 
sources are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 
1999b:43).

•	 If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separa-
ted with a semicolon: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36).

 



WRITING REFERENCES

•	 Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must 
be put in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging 
to the same author is included in the references, it must be sorted by the date of publication 
(from old to new).

•	 If the number of the authors is 6 or less, all the authors must be listed, if it is 7 or more, the 
first 6 authors must be listed and “vd.”, for Turkish articles and “et, al.” for English articles 
must be used. After the last author, “&” must be used before “vd.” or “et al.”

•	 Anonymous writers from Internet sources must not be cited.
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SIK SORULAN SORULAR

Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok indeks 
tarafından taranmaktadır.

Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul 
edilmektedir.

Derginiz ücretli bir dergi midir?
Dergimiz bazı masraflar karşılığında yayınlanmaya hak kazanmış makale başına belirli kısmı 
bir ücret almaktadır. Red olan makaleler için bir talep söz konusu değildir.

Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var mı?
Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.

Derginizin yayın aralığı nedir?
Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları sonunda sisteme 
tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel sayılar da 
çıkarılabilmektedir.

Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik 
panelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan bilgiler 
ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.

Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun 
bulunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun 
gördükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini başlatır. 
Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla üç ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş alınamayan 
çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz ise ilgili alan 
hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca bağlar.

Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem 
editörleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. Bu 
bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere erişim 
sağlayamaz.

Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?
Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir. Hakem onayını ve sürecini 
tamamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç 
bekletilmeksizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.

Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayımlayabilmekte midir?
Etik açıdan böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editörler kurulunun 
özel onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayımlanmak 
üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren 
durumlarda geçerlidir.

Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem bulunmakta 



mıdır?
Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları 
tarafından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi 
bir ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma işlemleri 
gerçekleşmektedir.

Bilim ve danışma kurulunuzun görevi nedir?
Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş editör 
ve alan editörlerini ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuzlukları 
ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üyeleri oluşan bu 
sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun verdiği kararlar 
hiçbir yorum ve değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmektedir. Verilen kararlar aynen 
uygulanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilmesi teklif edilemez.

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.

Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise ve o 
dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?

Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın 
kurulu bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip 
yayımlamak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak 
üzere yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul 
şartlarının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun olacaktır. 
Dergimiz bu gibi oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri Sinai Haklar 
Kanunu çerçevesinde dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü hakkını saklı 
tutar. Oluşan olumsuzluklarda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti Kanunları 
Çerçevesinde savunur.

Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırlanan 
çalışmalar da kabul edilmektedir.

Yazar kendisine ait çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair bilgi 
edinmek isteyebilir mi?

Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem bilgisi 
istenemez, istense bile verilmez. Yazar göndermiş olduğu yayınına yönelik hakem önerisinde 
bulunamaz. Buna ancak baş editör, editör yardımcıları, alan editörü ve sistem editörü karar 
verebilir. Bu kurulların içinde yer alan yetkililer dışında hakem tayini yapılması ve bilgisinin 
dışarıya verilmesi söz konusu değildir.

Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe hakkına 
sahip midir?

Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesinde 
yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın 
çalışmasının değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar 
ve nedenler belirtilmek koşulu ile üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından uygun 
görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve standart 



çalışma şekli devam eder.
Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir mi?

Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem 
editörlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.

Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize 
yüklenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. 
Yazardan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda 
alan editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu 
belgeyi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda 
çalışması yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.

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.

ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEYSEL, 
KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren çalışmalarda 
mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”, “Raporun Alındığı 
Kurum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın yükleme sayfasında 
belirtilen “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere bu bilgileri girmek 
zorundadır. Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü durumda resmi kurum 
onaylı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş editör istediği halde etik 
kurul raporunun gelmemesi durumunda yayın hakem onayından geçmiş ve yayına alınması 
tamamlanmış olsa bile sisteme dahil edilmez basım aşamasına sokulmaz. Yayın baş editör 
ve editörler kararı ile red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak iddiasında bulunamaz. Etik 
kurul raporu gerektirmeyen çalışmalarda ve etik kurul raporu alınmamış çalışmalarda bu 
bilgiye gerek yoktur. Fakat etik kurul gerektiren ve etik kurul raporu alınmış çalışmalarda 
bu bilgiler yazar(lar) tarafından sisteme girilmek zorundadır. Bu durum yazar(lar) a ait bir 
yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda hiçbir yükümlülük ve sorumluluğu kabul etmez. Hukuki 
bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir. Aksi bir durumda dergimiz hiçbir hukuki, 
manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz. Dergi yönetimi ve hakemler bu 
konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk durumunda dergimiz tek taraflı 
olarak hukuki haklarını saklı tutar.
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