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Prof. Dr. Ayten DEMİR 

Kongre Başkanı 

 

Sayın Rektörüm,  

Sayın Belediye Başkanım,  

Sayın Dekanlarım,  

Değerli hocalarım,  

Sayın konuklar, 

Değerli katılımcılar,  

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen I. Ulusal Hemşirelikte 

Araştırma Kongresi’nin açılış törenine hoş geldiniz. 

Derneğimiz, merhum Prof. Dr. Eren KUM liderliğinde, değerli hocalarımız tarafından 

1996 yılında kurulmuştur. Derneğe ve hemşirelik mesleğine önemli katkı sunan ve bize bu 

yolda önderlik eden sayın hocalarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Hemşireler; birey, aile ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek ve sürdürmek 

amacıyla; kendi alanında bilimin birikimli bilgisine kanıt düzeyi yüksek araştırmalar 

yaparak katkı sağlamakla yükümlüdür.  

Bu sorumluluğumuzun bilincinde HEMARGE Derneği olarak meslektaşlarımızın güncel 

gelişmeleri izleyebilmelerini, eğitici hemşirelerin çalışmalarını desteklemeyi, güvenilir 

bilgiler ve yenilikler ortaya koyan araştırma ve yayın sayısını artırmayı; bu bağlamda da 

toplum sağlığını geliştirecek, koruyacak iyileştirecek hemşirelik hizmetlerinin kalitesini 

güvence altına almayı hedeflemekteyiz.  

Bu hedef doğrultusunda; 1999 yılında “Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi” yayın 

hayatına başlamıştır. Editörlük bayrağını saygıdeğer hocam Prof. Dr. Mehlika Filiz 

ULUSOY’dan 2012 yılında devraldığım dergimiz, 2008’de Cumulative Index to Nursing & 

Allied Health Literature (CINAHL) ve 2010’da Türkiye Atıf Dizini ve 2012’de Türk Tıp 

Dizini tarafından indekslenmeye başlamıştır. Amacımız, ilerleyen dönemlerde atıf indeksine 

girmek olacaktır.  

Ayrıca derneğimiz tarafından bugüne kadar, meslektaşlarımız arasında bilimsel bilginin 

paylaşılması ve yaygınlaştırılması amacıyla sekiz araştırma sempozyumu, yedi araştırma ve 

istatistik kursu düzenlenmiştir. 

Bilimsel bilginin üretilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla üstlenmiş olduğumuz 

sorumlulukla ve sizlerin değerli katkı ve katılımlarıyla “I. Ulusal Hemşirelikte Araştırma 

Kongresi” ile karşınızdayız. Kongremizde çok yoğun ve geniş kapsamlı bir programla 

hemşirelikte araştırma ile ilgili tüm konularda yüksek bir bilimsel standardı korumaktan 

dolayı kıvançlıyız. Kongremizde 6 konferans, 7 panel ve bildiri oturumları yer almakta olup, 

konularında uzman 34 bilim insanı bizlerle engin bilgi ve deneyimlerini paylaşacaktır. 
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Yüzyılımızın felsefe duayeni Sn. hocam İoanna KUÇURADİ bugün bizi onurlandırdı. 

Kendilerine huzurlarınızda yönetim kurulu, meslektaşlarım ve şahsım adına saygı ve 

şükranlarımı sunarım.  

Derneğimizin sınırlı kaynakları ile bir kongre düzenlerken bize her konuda destek ve 

yardımlarını esirgemeyen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Erkan İbiş’e, Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Afsun Efsun Ezel Esatoğlu’na, Ulucanlar Yarı Açık 

Cezaevi Kültür ve Kongre Merkezinde bize ev sahipliği yapan Altındağ Belediye Başkanı Dr. 

Veysel TİRYAKİ ve ekibine ve kongrenin farklı noktalarında bizi destekleyen tüm 

sponsorlarımıza, ayrıca HEMARGE yönetim kuruluna, kongre bilimsel ve düzenleme 

kuruluna ve bizi bu süreçte yalnız bırakmayan Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü öğrencilerine ve ilgi duyup kongremize katılım sağlayan siz değerli 

konuklarımıza huzurlarınızda sonsuz teşekkür ederim. Başarılı bir kongre geçirmenizi diler, 

saygılarımı sunarım.  
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Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 

 

Sayın Rektörüm,  

Sayın Belediye Başkanım, 

Sayın Öğretim Üyeleri,  

Değerli Konuklar, 

Herkese iyi sabahlar diliyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Bugün bilim alanlarımızda sıklıkla katıldığımız kongrelerden daha farklı bir kongre 

ortamında birlikteyiz. Konumuz da ne mutlu ki biz akademisyenler için en zevkli çalışma 

alanı olan bilimsel araştırmalar. Araştırmayı bilgi birikimimizi artırmak ve bu bilgiyi yeni 

uygulamalar için kullanmak için girişilen sistematik yaratıcı eylemler olarak tanımlıyoruz. 

Bilimsel araştırmalarda bilgi üretmek için de, bilimsel araştırma yöntemleri kullanıyoruz. 

Bilimsel araştırma ile üretilen bilgiyi yayınlanmadan bilimsel saymıyoruz. Dolayısıyla 

bilimsel araştırma, araştırma yöntemlerine bağlı olduğu kadar bilimsel yazım, bilimsel 

topluluk, meslektaş değerlendirmesi ve bilimsel yayın kavramları ile de yakından ilişkili bir 

süreç olarak karşımıza çıkıyor. Bilimsel olarak nitelenmeyen yayın bilgisi bilimsel bilgi 

olarak değerlendirilmiyor. Bilimsel yayınının da "bilimsel yazım kuralları" na göre yazılmış 

olması temel şart olarak koşuluyor. “Bilimsel yazım”, bilgilerin standart bir dille 

belgelendirilmesini garanti altına almak için bağımsız kurullarca oluşturulan ayrıntılı yazım 

kurallarına göre yazma biçimidir ve bu biçimin de meslektaş değerlendirmesine tabi 

tutulmuş olması gereklidir. Dolayısı ile bilimsel araştırma hiç bitmeyen bizlerin de zaten 

bitmesini istemediğimiz bir süreç, bir yolculuk aslında. Üretilen bilgi, biz akademisyenlere 

hep yeni soru ve sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu süreç aynı zamanda yeni 

bilginin üretim sürecidir ayrıca yeni akademisyenler ve bilim adamı yetiştirmeyi 

içermektedir. Böylece bilimsel araştırma süreci aslında bizlerin de dahil olduğu bilimsel 

topluluğun varlığını kurgulamakta ve devamını sağlamaktadır.  

İşte bugün bizleri de bir araya getiren bu kongrenin hemşirelik alanına özel olarak 

alanda bilimsel bilginin doğru üretimi, sürekliliği, bilimsel yazım kurallarının sağlanması, 

yayımların nitelikli artırımı gibi günümüzde üzerinde önemle durulması gereken takdire 

şayan temel amaçları var. Ne mutlu bana ki kongrenin doğum sancılarına, doğmasına, 

emeklemesine ve nihayet bugününe şahitlik ettim. Değerli çalışma arkadaşım, Fakültemizin 

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayten Demir’i, çalışma arkadaşlarını ve düzenleme kurulunu 

gönülden kutluyorum. Bilim kuruluna teşekkür ediyorum. Ayten Hoca çok ama çok uğraştı 

ekibi ile bugünü kusursuz bir şekilde kurgulayabilmek için. Bugün davetli olarak 

konuşmaları ile bizlerle olacak değerli akademisyenler ile birlikteliğimizi sağlayan bir 

kongrenin fakülte çatımız içerisinden çıkması da fakültemizi ayrıca gururlandırmaktadır.   

http://gelisenbeyin.net/bilimsel-arastirma-nedir.html
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Sözlerimi noktalarken, hepimizi her zamanki gibi kucaklayan ve destek veren Sayın 

Rektörümüze, çeşitli çalışmalarda birlikte çalışmaktan çok mutlu olduğumuz ve fakültemize 

her zaman destek olan Altındağ Belediye Başkanımıza, konuşmasını merakla beklediğim çok 

değerli hocamız Sayın Kuçuradi’ye, tüm çağrılı katılımcı hocalarımıza teşekkür ediyor, genç 

akademisyen arkadaşlarımızı ve başta Ayten Hoca olmak üzere tüm kongre ekibini yürekten 

kutluyor, kongrenin keyifle ve başarı ile geçmesini temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum. 
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Prof. Dr. Bahattin GÜZEL 

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

 

Değerli Konuklar, 

Ankara Üniversitesi ve Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği’nin birlikte 

düzenlediği I. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Kongresi'ne hoş geldiniz.  

Konuşmama modern hemşireliğin kurucusu; Florance Nighingale’in bir sözüyle 

başlamak isterim: "Tanrının en değerli armağanı olan hayat, çok defa hemşirenin ellerine 

terk edilmiştir." Farkında olsak da olmasak da, hayatlarımız birçok zaman hemşirelerin 

ellerindedir. Hemşirelerimiz; hekimlerin en yakın çalışma arkadaşları olarak 

ameliyathanelerde, yoğun bakım servislerinde, acillerde, ambulanslarda görevini titizlikle 

yerine getiren toplumun sağlıklı ve hasta tüm bireylerine büyük bir özen ve şefkatle sağlık 

hizmeti vermeye çalışan saygın bir mesleğin üyeleridir.  

Böylesine önemli bir konuda düzenlenen bu kongrede deneysel araştırma yöntemleri, 

ölçek geliştirme çalışmaları, mülteci/kadın/çocuk gibi incinebilir gruplara yönelik toplum 

temelli araştırmalar, klinik araştırmalar ve araştırma etiği gibi konuların incelenecek olması 

son derece önemlidir. Bu başlıkların multidisipliner bir yaklaşımla incelenmesi hem 

akademik olarak hem de pratikte hemşirelere ve hatta tüm tıp dünyasına büyük fayda 

sağlayacağını düşünüyorum.  

Hemşirelik, güç çalışma şartlarını gerektiren, özveri, sabır, hoşgörü kavramlarını içinde 

bulunduran toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan hayatıyla yakında ilgili zor bir meslektir; 

temelinde sevgi, saygı yatar. Hemşire din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, birey, aile ve 

topluma sağlığını kazandırmak için çalışır. Bu nedenle, hemşireler, eğitim, psikolojik, sosyal 

ve ekonomik açıdan desteklenmesi gereken bir meslek grubudur. 

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği Türkiye’de hemşirelerin, güncel gelişmeleri 

hızlı şekilde izleyebilmelerini, eğitici hemşirelerin çalışmalarını desteklemeyi, güvenilir 

bilgiler ve yenilikler ortaya koyan araştırma ve yayın sayısını artırmayı, eğitilenlerin 

kalitesini güçlendirmeyi; bu bağlamda da toplum sağlığını geliştirecek, koruyacak 

iyileştirecek hemşirelik hizmetlerinin kalitesini güvence altına almayı hedeflemektedir.  

Çok başarılı bir kongre olacağını düşünüyorum. Deneyimlerini bizimle paylaşan 

Hocalarımıza, toplantının düzenlenmesinde katkı sağlayan, emeği geçen herkese teşekkür 

ediyor saygılar sunuyorum. 
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BİLİMSEL PROGRAM 

20 Nisan 2017 Perşembe 

08.30-09.00 KAYIT 

09.00-09.45 

AÇILIŞ KONUŞMALARI 

Prof. Dr. Ayten DEMİR (Kongre Başkanı) 

Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU (A.Ü. Sağ. Bil. Fakülte Dekanı) 

Dr. Veysel TİRYAKİ (Altındağ Belediye Başkanı) (Teşrif ettikleri takdirde) 

Prof. Dr. Erkan İBİŞ (A.Ü. Rektörü) (Teşrif ettikleri takdirde) 

09.45-10.45 

KONFERANS 

Araştırmada Etik Durumlar 

Oturum Başkanı Prof. Dr. Veysel SÖNMEZ 

Konuşmacı Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ 

10.45-11.15 ÇAY KAHVE ARASI 

11.15-12.30 

  KONFERANS 

Hemşirelik Araştırmalarının Uygulamada Kullanımı 

Oturum Başkanı Prof. Dr. Tülin BEDÜK 

Konuşmacı Hemşirelik Araştırmalarının Uygulamada Kullanımı 

Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN 

12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ 

13.30-14.30 

PANEL 

Hemşirelikte Kanıt Düzeyi Yüksek Araştırmalarda Neredeyiz? 

Oturum Başkanı Prof. Dr. Aynur ESEN 

Konuşmacı Kanıt düzeyi yüksek araştırmaların hemşirelikte önemi 

Prof. Dr. Şerife KARAGÖZOĞLU 

Konuşmacı Kanıt düzeyi yüksek araştırmalar yaparken karşılaşılan 

engeller 

Prof. Dr. Cemalettin CAMCI 

Konuşmacı Hemşirelikte deneysel araştırma örnekleri  

Prof. Dr. Nevin KUZU KURBAN 

14.30-15.30 

PANEL 

Araştırma ve Yayın Etiği 

Oturum Başkanı Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN 

Konuşmacı Araştırma sürecinde yaşanan etik sorunlar 

Prof. Dr. Harun TEPE 

Konuşmacı Bilimsel yayın etiği ilkeleri, yanıltmalar, yanıltmaları 

önlemeye yönelik öneriler 

Prof. Dr. Nurten AKARSU  

Konuşmacı İnsan üzerinde yapılan araştırmalarda etik ve yasal açıdan 

sorumluluklar 

Prof. Dr. Zarife ŞENOCAK 

15.30-16.00 ÇAY KAHVE ARASI 

16.00-17.00 

PANEL 

Hemşirelikte Klinik Araştırma 

Oturum Başkanı Doç. Dr. Orhan YILMAZ 
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16.00-17.00 

Konuşmacı Klinik Araştırma Etiği 

Prof. Dr. Nükhet ÖRNEK BÜKEN  

Konuşmacı Klinik araştırma yaparken yaşanan zorluklar  

Prof. Dr. Reva BALCI AKPINAR 

Konuşmacı Hemşirelikte klinik çalışmalar: preklinik ve klinik örnekler 

Prof. Dr. Aynur TÜREYEN 

17.15-18.15 
Sözel Bildiri Oturumu 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Naile Bilgili-Doç. Dr. Azize KARAHAN 

19.00-21.00 GALA YEMEĞİ 

 

21 Nisan 2017 Cuma 

09.00-10.00 KONFERANS 

Bir Yayın Süreci Örneği 

Oturum Başkanı Prof. Dr. Ayfer TEZEL 

Konuşmacı Prof. Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU 

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi’nde yayın 

süreci 

10.00-10.30 ÇAY KAHVE ARASI 

11.00-12.30 PANEL 

Araştırma Projesi Nasıl Yazılmalı 

Oturum Başkanı Prof. Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU 

Konuşmacı Avrupa Birliği Projesi yazarken dikkat edilmesi gereken 

noktalar  

Uzm. Abdullah ŞAHİN 

Konuşmacı BAP ve TÜBİTAK Projesi yazarken dikkat edilmesi gereken 

noktalar 

Doç. Dr. Egemen YILMAZ 

Konuşmacı Proje deneyimleri (BEST CARE PROJESİ)  

Yard. Doç. Dr. İlkay ARSLAN 

12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ 

13.30-14.15 KONFERANS 

Toplum Temelli Araştırmalar 

Oturum Başkanı Prof. Dr. Samiye METE 

Konuşmacı Toplum temelli araştırmaların hemşirelik mesleğinde önemi 

Prof. Dr. Oya Nuran EMİROĞLU 

14.15-15.30 PANEL 

Yayın Süreci 

Oturum Başkanı Prof. Dr. Şerife KARAGÖZOĞLU 

Konuşmacı Yayın sürecinde yazar sorumlulukları 

Doç. Dr. Sergül Duygulu 

Konuşmacı Yayın sürecinde danışman sorumlulukları 

Prof. Dr. Samiye METE 

Konuşmacı Yayın sürecinde editör sorumlulukları 

Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL 

15.30-16.00 ÇAY KAHVE ARASI 
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16.00-17.00 KONFERANS 

Makalemi Nasıl Yayımlarım? 

Oturum Başkanı Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN 

Konuşmacı Makalenin yayımlanmasını kolaylaştırabilecek faktörler 

Doç. Dr. Orhan YILMAZ 

17.15-18.15 
Sözel Bildiri Oturumu 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayten DEMİR-Doç. Dr. Azize KARAHAN 

 

22 Nisan 2017 Cumartesi 

09.00-10.00 KONFERANS 

Kısıtlılarda ve Özel Gruplarda Araştırma Etiği  

 Oturum Başkanı Prof. Dr. Nurten AKARSU 

Konuşmacı İncinebilir gruplarda araştırma yapmanın zorlukları ve engelleri 

Prof. Dr. Öznur ÖZDOĞAN 

10.00-10.30 ÇAY KAHVE ARASI 

10.30-11.30 PANEL 

Teknolojinin Hemşirelik Araştırmalarında Önemi 

Oturum Başkanı Doç. Dr. Yeter KİTİŞ 

Konuşmacı Hemşirelikte İnovasyon  

Dr. Yeliz DOĞAN MERİH  

Konuşmacı Hemşirelikte inovasyon örnekleri 

Bilm. Uzm. Ayşegül ALİOĞULLARI 

Konuşmacı Hemşirelikte inovasyon örnekleri 

Bilm. Uzm. Derya KILINÇ 

11.30-12.15 PANEL 

Klinik Araştırma Grupları 

 Oturum Başkanı Emel TÜRKBEY, Selda KAFALI 

Konuşmacı Hastanelerde Hemşire Araştırma Gruplarının Kurulması 

Doç. Dr. Azize KARAHAN 

Konuşmacı Uygulamadan Örnekler 

Bilm.Uzm. Gülgün SEVİMLİGÜL 

 PARALEL SALON 

11.30-12.15 Sözel Bildiri Oturumu 

Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Gülten IŞIK KOÇ-Doç. Dr. Yeter KİTİŞ 

12.15-12.45 Kongre kapanış  

Değerlendirme 

Bildiri ödüllerinin verilmesi 

1. Uluslararası 2. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Kongresi için önerilerin 

alınması 

12.45-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ 

 

09.00-16.00  

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği Olağan Seçimli Kongresi (Oy Kullanma) 
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ARAŞTIRMADA ETİK SORUNLAR 

 

Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ 

 

Çeşitli bilgi alanlarında araştırma, amaca göre farklı yollar izlenerek yapılsa da, yeni 

bilgiye, yeni açıklamalara götüren her araştırma bir problem görmekle başlar. Bu problem 

gerçekten bir problem olabilir, pseudo-problem de olabilir.  

‘Problem görmek’ derken kastettiğim, herşeyden önce bir aykırılığı yakalamaktır. 

Ama ne ile ne arasında bir aykırılık?  

Bu soruya cevap verebilmek için, iki farklı alandaki problemleri ayırmak gerekir.  

Çeşitli bilgi alanları söz konusu olduğunda bir problem, yeni farkına varılan bir olgu 

ile o konuda mevcut bir bilgi ya da açıklama arasında bir aykırılıktır. Böyle bir aykırılığın 

görülmesi, yeni bir açıklamaya kapıyı aralamada ya da yeni bir bilgiyi ortaya koymada ilk 

adımdır. Böyle bir aykırılık yakalanmadan, bilimsel ya da felsefî bir araştırma yapmaktan 

söz edilemez. Olsa olsa, hazır bilgi uygulamaları yapılır.  

Başka bilgisel bir problem türü de, Aristoteles’in “dialektik problem” dediği problem 

türüdür. Bu tür problemler yeni bilgiye götürmez. Bunlar, aynı konudaki farklı görüşlerin-

kanıların sınanmasına götüren problemlerdir.  

Yaşam –kişilerin yaşamı ve grupların yaşamı– söz konusu olduğunda ise, ‘problem 

görmek’, yapılanlar ile değer bilgisi arasında bir aykırılık görmektir. Araştırmalarda 

karşılaşılan etik problemler bu türden problemlerdir.  

Burada dikkatle ayırdedilmesi gereken, bir yapılanın belirli bir grupta geçerli olan 

değer yargılarına aykırı olması değil, etik değer bilgisine aykırı olmasıdır. Bunun için, farklı 

alanlarda doğru değerlendirmenin nasıl yapılabileceğini bilmek ve onu yaşamda ve çeşitli 

bilgi alanlarında gördüğümüz ezbere değerlendirme tarzlarından dikkatle ayırdetmek 

gerekir.  

Bugün, çeşitli meslek ve etkinlik alanlarında kişilerin gözetmeleri istenen normlar 

ortaya konuyor –meslek etikleri/kodları oluşturuluyor–, böylece de kişilerin etik 

davranmaları sağlanabileceği düşünülüyor. Ne var ki, sık sık söylediğim gibi, kişileri 

normlara göre davranmaya zorlayabilirsiniz, ama etik davranmaya zorlayamazsınız. Etik 

davranmayı istemek, kişilerin kendi kendileriyle ilişkisinin bir sorunudur.  

Meslek etiklerinin özelliği nedir? Veya: ‘meslek etiği’ bağlamında ‘etik’ teriminin 

anlamı ne? Bunu görebilmek için eşanlamlı kullanıldığı ya da karıştırıldığı ‘ahlâk’tan 

ayırdetmek gerekir.  

● ‘Ahlâk’ kelimesi Türkçede –ve başka bazı dillerde–, belirli bir grupta belirli bir süre 

geçerli değer yargıları sistemi (o grup mensuplarının iyidir-kötüdür dedikleri) anlamında 

kullanılıyor. Bunlar yazılı olmayan yargılardır. Kuşaktan kuşağa empirik bir şekilde aktarılır. 
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Belirli bir grupta nasıl oluştuğunu ve nasıl değiştiğini görmek için sosyolojik araştırma 

gerekir. Kişilerin yapıp ettiklerini değerlendirmede ölçüt işlevini gören –yani doğru 

değerlendirme yerine, kişilerin eylemlerine değer biçmeye (iyidir-kötüdür, günahtır-sevaptır 

demeye) yarayan ve kolayca davranış normlarına çevirilebilen– bu değer yargıları, 

değerlendirmeler yapmak için kullanılırlar. Basit bir akıl yürütmeyle –“x’i yapmak iyidir”, 

“Ahmet de x’i yapmıştır”, “öyleyse Ahmet iyi yapmıştır” şeklinde– gerçekleştirilen bu değer 

biçmeler, bir eylemin etik değeri hakkında –örneğimizi kullanırsam da: Ahmet’in eyleminin 

etik değeri hakkında– bilgi vermezler, ancak bu akıl yürütmeyi gerçekleştirenin o eylemi 

tasvip ettiğini bildirir. Eski ve günümüzün “çok kültürlü” denen toplumlarda birbirinden 

çok farklı “iyi”leri-“kötü”leri olan ahlâklar içiçe oluyor, birçok çatışma da bundan çıkıyor. 

● ‘Ahlâk’ kelimesi –‘meslek ahlâkı’/‘meslek etiği’ bağlamında olduğu gibi– farklı 

nitelikte norm bütünlerini adlandırmak için de kullanılıyor. Meslek etiklerinin/meslek 

ahlâklarının normları yazılı normlardır. Söz konusu mesleği icra edenlerin, nerede olursa 

olsun –Türkiye’de, Japonya’da, Burundi’de, Galapagos Adalarında v.b.– bu normlara 

uymaları beklenir. Batı dillerinde bu norm bütünleri için yalnızca ‘etik’ (professional ethics) 

terimi kullanılıyor. Türkçede ise hem ‘meslek etiği’ hem de ‘meslek ahlâkı’ ifadeleri 

kullanılıyor. Bundan önce sözünü ettiğim, yer ve zamanla sınırlı olan ve indüksiyonla 

türetilen ahlâk normlarından farklı olarak bu normlar, reductio ad absurdum’la türetiliyor, 

yani söz konusu alanda, yapılmaması gereken, ama pratikte yapılanın tersini talep eden 

davranış normları getiriliyor.   

Biraz önce sözünü ettiğim, kimi zaman meslek ahlâkı olarak, kimi zaman da meslek 

etiği olarak adlandırılan, bu tür norm bütünleridir. Bunlar, kültürel normlar olan ahlâk 

normlarından epistemolojik olarak farklı nitelikte normlardır. “Araştırma etiği” adıyla 

araştırmayla ilgili getirilen ilkeler, bu nitelikte normlardır. Biraz sonra bazılarının üzerinde 

duracağım. 

● ‘Etik’ ve ‘ahlâk’ terimleri başka bir bağlamda da karşımıza çıkıyor, felsefenin bir 

alanının adı olarak. Bu alana Anglosakson Felsefesinde “Moral Philosophy” deniyor, bunun 

için bazı felsefe bölümü programlarında felsefenin bu alanı “Ahlâk Felsefesi” adıyla 

karşımıza çıkıyor; bazılarında ise, Kıta Avrupası ülkelerinde, felsefenin bu alanı için daha 

çok ‘Etik’ terimi kullanılıyor. 

Felsefenin bu alanına da iki ana farklı yaklaşım görüyoruz: Kimi filozoflara göre etik 

normatif bir alandır, kimi filozoflara göre ise değildir. Bana sorarsanız, felsefenin bir alanı 

olarak Etik normlar getirmez. Çok özetle söylersek, Etik insanlararası ilişkilerde değer 

sorunlarıyla uğraşan ve bunlarla ilgili bilgi ortaya koyan felsefenin bir dalıdır. Ahlâklar 

konusu ve meslek etikleri sorunları onun sadece küçük parçalarını oluştururlar. 

“Bilim etiği” denen etik de, biraz önce saydığım “etiğin” anlamlarından ikincisine 

uygun düşüyor: yani bilimsel bilgilerin üretildiği ve uygulandığı her yerde uyulması 
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beklenen ilkeler bütünü anlamında kullanılıyor. Ne gibi normlardır bu ilkeler? Ve bunları 

bilmek erdemli yaşamak için ne kadar yetiyor? 

Bu normları bilmek onlara göre davranmayı sağlamaz. Etik bakımdan değerli bir 

yaşam sürebilmek için, a) herşeyden önce böyle bir yaşamı yaşamayı içtenlikle istemek, sonra 

da b) etik bilgisiyle ve insan hakları bilgisiyle donatılmış olmak ve c) yaşadığımız olay ve 

durumlarda etik değerin ve etik değerlerin, ayrıca da etik ilkeler olarak insan haklarının 

belirli bir durumda yapılması gerektirdiğini bulabilecek duruma gelmeyi gerektiriyor.  

Meslek kodlarının/etiklerinin, bu arada da araştırma etiğinin normları –genellikle 

reductio ad absurdum’la türetilen bu normlar–, ancak eylemde bulunacağımız durum 

hakkında yeterince bilgimiz yoksa, yani o durumu doğru değerlendiremiyorsak, değer 

koruma veya o koşullarda en az değer harcama olasılığını arttırıyor, ama hiçbir şekilde 

garantilemiyor.  

İsterseniz, önce Türkiye Bilim Akademisinin, 2000 yıllarının başında yaptığı bir 

çalışma sonucu belirlediği –reductio ad absurdum’la, yani bilimsel araştırmalarda yapılan, ama 

yapılmaması gerekenlere bakarak belirlediği– ve 2002 yılında kamuya duyurduğu bilim etiği 

ilkelerine bir göz atalım; sonra da, bazı durumlarda doğru bir değerlendirmeye dayanarak, 

bazı araştırma etiklerinde gördüğümüz bir norma aykırı davranmanın daha çok değer 

koruyabileceğine bir örnek vereyim.  

1- Birinci ilke gerçeğe uygunluktur. Bu, bazı araştırmalarda saptanan veri 

uydurma, yapılmamış deneylere ve gözlemlere sözüm ona “dayanma” karşısında ve sözüm 

ona “sonuç çıkarma” karşısında getirilen bir normdur.  

2- İkinci ilke, bilimsel araştırmanın zarar vermemesidir. Bir araştırma sırasında 

yapılan deneylerin, deneyi yapanlara, insan sağlığına, çevreye verilen zarara bakılarak 

getirilen bir normdur. Ne var ki bu norm, örneğin kimyasal silâh geliştirme araştırmalarını 

kapsamıyor. Kullanılması yasak olduğu halde kimyasal silâhların kullanıldığına bakılırsa, 

kimyasal silâh geliştirme araştırmalarının yapılması da bu normun kapsamına girmeli. 

Bilimsel araştırmaların onları kullananın amaçlarına göre bazı olumlu sonuçlara, ama bazı 

olumsuz sonuçlara da yol açabilmesi, bize –başka birçok şey gibi–, etik bir yaşam için 

normların, dolayısıyla meslek kodlarının yetmezliğini açıkça gösteriyor.  

3- Üçüncü ilke, bilim insanının sorumluluğudur. Bilim insanları yaptıkları 

araştırmaların sonuçlarını kamuya bildirmekle/yayımlamakla yükümlüdürler. 

4- Araştırmacıların isimleri: Bir araştırma, ona bütün katılanların isimleriyle 

yayımlanır. Araştırmanın herhangi bir aşamasında etkin katkıda bulunmamış kişilerin 

isimleri bunlar arasında yer almaz.  

5- Kaynak gösterme ve alıntılar: Bilimsel yayınlarda ve genel olarak kamuya dönük 

yayınlarda, daha önce yayımlanmış veya yayımlanmamış bir çalışmadan yararlanırken, o 

çalışma bilimsel yayın kurallarına uygun biçimde kaynak olarak gösterilir. Matematik 
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temelleri ve ispatları gibi genel olarak bilinenler dışında, hiçbir yayın tümüyle ya da bir 

bölümü izin alınmadan ve asıl kaynak gösterilmeden yayımlanamaz, çevirisi de 

yayımlanamaz.  

6- Aynı belgede yer alan ve bilim insanıyla ve genel olarak akademik 

etkinliklerle ilgili olan 6. madde şöyle: “Bilim insanı, akademik yaşamın bütün evrelerinde 

ve öğretim, yönetim ve akademik değerlendirmelere ilişkin görevlerde bilimsel liyakati ölçüt 

olarak kabul eder, temel etik kurallarının dışına çıkmaz ve kuralların dışına çıkılmasına göz 

yummaz. Eğitimin eksik verilmesi, kopyacılık, akademik ilerleme ve ödül jürilerinde 

bilimsel liyakat ölçülerinin dışına çıkmak, kişileri korumak ve benzer davranışlar kabul 

edilemez”.1 

TÜBA’nın bu ilkelerinden başka Yüksek Öğretim Kurulunun hazırladığı “Yüksek 

Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri”nde (2002) Akademik Etik başlığı altında şu 

terimlerin tanımları yer almaktadır: uydurmacılık (fabrication), yanıltmacılık (falsification), 

çifte yayın (duplication), bölerek yayınlama (slicing), intihal/aşırma (plagiarism), sözde 

yazarlık, yazar saklama, gönüllü katılım ilkesinin çiğnenmesi, aydınlatılmış onam almama, 

gizlilik ilkesinin çiğnenmesi. Bunlar yapılan, ama araştırmalarda yapılmaması gerekenlerdir.  

“Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine İlişkin Temel İlkeler” başlığı altında da şu ilkeler 

yer alıyor:  

Madde 5- (1) Her çeşit bilimsel araştırmada uyulacak temel ilkeler şunlardır:  

a) Veriler, bilimsel yöntemlerle elde edilir. Bunların değerlendirilmesinde, 

yorumunda ve kuramsal sonuçların elde edilmesinde bilimsel yöntemlerin dışına çıkılamaz, 

sonuçlar saptırılamaz, elde edilmemiş sonuçlar araştırma sonuçlarıymış gibi gösterilemez. 

b) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan, 9 Ağustos 2011 tarih ve 28030 sayılı Klinik 

Araştırmalar Hakkında Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurulur.  

c) Sosyal ve beşerî bilimlerde yapılacak anket ve tutum araştırmalarında 

katılımcıların rızası alınır. Araştırma bir kurumda yapılacaksa, katılımcıların rızasından 

sonra bağlı bulundukları kurumun izni alınır. 

ç) Araştırma ve deneylerin, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermemesi 

temel ilkedir. Çalışmalara başlanılmadan önce gerekli izinler yetkili birimlerden yazılı olarak 

alınır. Bu çerçevede uluslararası beyanname hükümleri ve Türkiye'nin taraf olduğu 

uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulur.  

d) Araştırmacılar ve yetkililer, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak 

muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirmek ve uyarmakla 

yükümlüdür.  

e) Araştırmacılar, kendi vicdanî kanaatlerine göre zararlı sonuçlara ve/veya 

onaylamadıkları uygulamalara yol açabilecek araştırmalara katılmama hakkına sahiptir.  
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f) Yapılacak çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve 

bilgilerin, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanılması, gizliliğine riayet edilmesi ve 

korunması sağlanır.  

g) Bilimsel araştırma için tahsis edilen imkân ve kaynaklar amacı dışında 

kullanılamaz.  

Yayın Etiğine İlişkin Temel İlkeler  

Madde 6-(1) Her çeşit bilimsel yayında uyulacak temel ilkeler şunlardır:  

a) Bilimsel araştırmanın tasarlanması, plânlanması, yürütülmesi ve yayına 

hazırlanması aşamalarında katkıda bulunmamış kişiler, yazar isimleri arasında gösterilemez.  

b) Bilimsel yayınlarda bir çalışmadan yararlanırken, bilimsel atıf kurallarına uygun 

olarak kaynak gösterilir.  

c) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tezler veya çalışmalar, 

sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanılamaz.  

ç) Evrensel olarak tanınan bilim kuramları, bilim alanlarının temel bilgileri, matematik 

teoremleri ve ispatları gibi önermeler dışında hiçbir çalışmanın tümü veya bir bölümü, izin 

alınmadan ve asıl kaynak gösterilmeden çeviri veya özgün şekliyle yayımlanamaz.2 

Görüldüğü gibi, bu belgelerde yer almış ilkeler sık sık yapılan, ama yapılmaması 

gerekenleri dile getiriyor.  

Bunların dışında, uluslararası meslek etiklerinde karşımıza çıkan ve tıp ile bioetik 

çalışmalarında ısrarla üzerinde durulan iki normdan da söz etmek istiyorum. Bunlarla da, 

değer koruyabilmek –ve normları değil, insanları koruyabilmek– için, normlardan çok, tek 

durumu doğru değerlendirmek ve değer bilgisine sahip olmak gerektiğini vurgulamak ve 

normların, belirli bir durum hakkında yeterli bilgi/enformasyonumuz yoksa değer koruma 

olasılığını arttırdığını, ama garantilemediğini göstermek istiyorum.  

Bir tanesi, bir araştırma tamamlanmadan, kamunun bilgisine sunulmaması gerektiği 

ilkesiyle ilgili. Kendi başına uygun sayılabilecek olan bu ilke, acaba her duruma biçimsel 

olarak uygulandığında, etik sorunlar yaratabilir mi? Evet, yaratabilir. Size bir örnek:  

5-6 yıl önce, bir sanayi bölgesinde çevre kirliliğiyle ilgili bir araştırma yürüten bir 

öğretim üyesi, “kirliliği yüksek [yeni] sanayi tesislerinin kurulması” tartışmalarının yapıldığı 

sırada bir gazetecinin ona sorduğu sorulara cevap verirken, yaptığı ve o sırada 

tamamlanmamış olan bir araştırmadaki –araştırmasının ikinci kademesindeki– bazı 

bulgulardan söz etmişti. Bu nedenle, şikâyet üzerine üniversitesinin “etik kurulu” ona ceza 

vermişti. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi konuyla ilgili görüşümüze başvurunca: 

“Halkın sağlığı için geri dönülmez sonuçlar yaratan araştırma bulguları olunca, bu geri 

dönülmez sonuçlar ortaya çıkmadan önce ilgililerin dikkatini çekmek, bu ilkenin ihlali değil, 

bilim insanlarının görevi olduğunu” söyledik. 
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Bilim insanlarından bir beklenen de, araştırmalarda sınır tanıma ve bilimsel olarak her 

yapılabilir olanı, etik sorunlar içeriyorsa, yapmamaktır: insan klonlanması, bazı durumlarda 

organ nakli gibi.  

Bu tür normlarda önemli olan, normun getirilme amacının hep gözönünde 

bulundurulması ve yapılacak olanın/yapılanın bu amaca ters düşmemesidir. Bu söylediğimi 

daha görülür kılabilmek için, başka bir alandan bir örnek vereyim. Hatırlayacaksınız belki: 

suların kıyıya vurduğu Aylan Kurdi’nin cansız bedeninin fotoğrafı yayımlanınca, bunun 

“çocukların fotoğrafları yayınlanmaz” kuralına aykırı olduğunu ileri sürenler oldu. Bu kural 

neden getirilmiştir? Çocukları korumak için. Çocukların suç işlemeleri bütün hayatlarını 

etkilemesin diye. Böyle düşünüldüğünde bu kural uygun bir kuraldır. Ancak Aylan 

Kurdi’nin durumunda, çocuğu artık korumak söz konusu değildi. Korunmamıştı çocuk. 

Ayrıca bu fotoğraf yayımlandıktan sonra bazı ülkeler sığınmacılara az da olsa kapılarını açtı.  

Bu ve başka bu gibi düşüncelerle, kişilere norm öğretmekten önce, değer koruyarak 

yaşamak, değer koruyamadıkları zaman da mümkün olduğu kadar en az değer harcayarak 

yaşamak istemesini uyandıracak bir etik eğitimi/değerler eğitimi/insan hakları eğitimini 

bütün alanların ve mesleklerin eğitiminde yer vermek uygun olduğunu belirtmek istiyorum. 

Bu eğitimler sırasında da, dikkatle hazırlanmış meslek yeminlerinin önemini anlatmak ve 

kişiler mezun olurken, bu yemini benimseyerek etmelerini sağlamak, bu amaca yarar 

sağlayabileceğini düşünüyorum.  

Bunun için burada, bir mesleğe adım atarken ant içmenin anlamı üzerinde birkaç söz 

söylemek istiyorum.  

Ant içme (ya da yemin etme) Eskiçağdan beri karşımıza çıkan bir insan edimidir. Bu 

edimin içeriği bir metin şeklini aldığında, ant adını alır: hekim andı ya da milletvekili andı 

gibi. Hekimliğe veya milletvekilliğine fiilen başlarken ilk yapılan şey, ant içmektir, yani daha 

önce belirlenmiş koşullarda –genellikle bir törende– ant metnini okumaktır. 

Ant nedir? Ant içmenin/yemin etmenin anlamı nedir? Ve bir mesleğe/işe adım atarken 

ant içmenin/içtirmenin anlamı nedir?  

Ant, her şeyden önce verilen bir sözdür. Ama kimin tarafından, kime, ne için ve ne 

türden bir konuda verilen sözdür? 

Ant, kişinin kendine verdiği bir sözdür. Ama ant içmekle kişi bir 

başkasına/başkalarına –: ait olduğunu düşündüğü, kendini bağlı duyduğu bir gruba– da 

kendine bu sözü verdiğini ilân etmiş olur.  

Söz verme, bir kişinin bir şeyi yapacağı ya da yapmayacağı –belirli bir edimi 

gerçekleştireceği veya belirli bir davranışı hiç yapmayacağı– konusunda kendini bağlamak 

istemesini dile getirir. Ant içmekle bu yapacağına-yapmayacağına söz verdiği, kendini 

kendine karşı bağlamak istediği şey, o kişinin gerçekleşmesine değer verdiği bir şeydir –bu 
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ister değerli olsun, ister olmasın. Birini öldüreceğine, birinden intikam alacağına da ant 

içebiliyor kişiler. 

Kişinin yapacağına/yapmayacağına ant içtiği şey –gerçekleşmesine değer atfettiği şey– 

o kişi için aynı zamanda yapılması gerekendir: bir şeyi yapacağına ant içmekle kişi, 

“yapılması gereken”i yapacağı konusunda kendini kendine karşı bağlamayı denemiş olur.  

Ant içme edimi ile kişinin yapacağına/yapmayacağına ant içtiği edimi ya da davranışı 

birbirine karıştırmamak gerekir. Ant içme, söz verme gibi edimler, söz edimleridir: kişi, dile 

getirdiği sözle veya cümleyle bir edimde bulunur ve bu edim orada biter. Bu içtiği antla 

yapacağını/yapmayacağını ilân ettiği şey ise, bir eylemin ya da birçok eylemin bir öğesidir. 

“Sözünü tutmadı”, “yeminini bozdu” gibi ifadeler, böyle bir eylemle ilgilidir. Belirli bir 

konuda söz verme ya da ant içme, yapıldığı anda gerçekleştirilen bir edimdir: söz edimidir. 

Ama hakkında söz verilen/ant içilen şey, gelecekte gerçekleştirilecek edimler ya da 

davranışlardır.  

Ant içmenin söz vermeden bir farkı ya da ek öğesi: kişinin kendisinin (ya da ait 

olduğu grubun) kutsal saydığı birinin ya da şeyin adını anarak, onun aracılığıyla kendini 

bağlaması; bu kutsal saydığı birini ya da şeyi, bir edimi ya da davranışı 

gerçekleştireceği/gerçekleştirmeyeceği konusunda kendi kendine güvence olarak öne 

sürmesi, kendine karşı onu güvence olarak göstermesidir.  

Andı sırf biçimsel olmadığı zaman, ant içmekle kişi kendine karşı bir önlem alır: 

yapması gerekeni herhangi bir nedenden dolayı yapmaktan kaçınmasını engellemek için, ya 

da yapmaması gereken bir şeyi yapmak durumunda bırakıldığında kendisine bir engel 

oluşturmasını ve yapılması gerekeni herşeye rağmen yapabilmesi için, kutsal saydığı bir 

kimsenin ya da şeyin adını anar. Çünkü and içip gerekeni yapmadığı takdirde, kutsal 

saydığı kimseye-şeye karşı –yani suç işlemek istemediği birisine veya bir şeye karşı– suç 

işleyeceğini ve ona zarar vereceğini düşünür.  

Kutsal sayılanlar ise çok farklıdır: Zeus, Styks, Asklepios, köpek, Tevrat, İncil, Kuran 

ve başka kutsal kitaplar olduğu gibi, bir kişinin şerefi/namusu, çocukları da olabilir. Andını 

bozduğu zaman onlara zarar vereceğini veya onlara karşı suç işleyeceğini düşünür. 

Şu ana kadar söylediklerim, ant konusuna kişi açısından ve günlük yaşam 

ilişkilerinde ant içmeyle ilgiliydi: kişilerin anlamlar dünyasıyla.  

Ant içme, ayrıca, toplumsal yaşamın etikle buluştuğu alanda da, örneğin meslek 

antlarında, iki ayrı söz ediminden oluşan mahkeme tanıklarının antlarında ve başka 

alanlarda da karşımıza çıkıyor. Burada hekim andıyla da ve hemşirelik andıyla doğrudan 

doğruya ilgili olan meslek antlarıyla ilgili bir-iki söz söylemekle yetineceğim. 

İnsanlarla doğrudan doğruya ilgili olan, kimi yüzyüze gerçekleştirilen bazı 

mesleklerde –günlük dilde kutsal meslek de denilen mesleklerde–, o mesleğe adım atan, 
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mesleğinin etik gereklerini yerine getireceği konusunda, çoğu zaman bir şey üzerine yemin 

eder ya da yemin ettirilir. 

Diploma törenlerinde sık sık kişilerin –diploma alanların– yemin ettiğini/ettirildiğini 

görüyoruz. Kişiler, o diplomaların sağladığı yetkileri bazı etik gerekleri yerine getirerek 

kullanacaklarına (bir şey üzerine) yemin ederler ya da ettirilirler. 

Kişi yemin eder/ettirilir derken, bu ant konusunun en az iki açıdan ele alınabileceğini 

vurgulamak istiyorum. Ant içtiren, yemin ettiren açısından bakıldığında –ki bu bir meslek 

topluluğu ya da kamudur3– ant, ant içeni yapacağı işin/mesleğinin etik gerekleri sayılanlar 

konusunda bilinçlendirmeyi; and içenin bazı yapması/yapmaması gerekenler konusunda 

kendi kendini bağlamasını sağlamayı amaçlar. Bu gerekenleri yapmadığı takdirde ise, adına 

ant içtiğine karşı suç işleyeceği duygusunu onda uyandırmak ister. 

Meslek antları metinlerine baktığımızda ise, orada, belirli bir mesleğe girenin bağlı 

kalacağına ant içtiği şeyin, mesleğiyle/yapacağı işle ilgi içine sokulan bazı normlar –ilkeler ve 

kurallar– olduğunu görüyoruz. Bu normlardan bazıları “evrensel” nitelikte normlar, bazıları 

ise belirli bir çağın koşullarından (deneysel olarak) türetilmiş normlardır. Örneğin 

Hippokrates andında ant içen, “sır saklayacağı” konusunda ant içtiği gibi, ona tıp sanatını 

öğretmiş olanla servetini paylaşacağına ve gerekirse ona bakacağına, sanatını da kendi 

oğullarına ve hocasının oğullarına da öğreteceğine de ant içmiş olur. 

Normların niteliğiyle ilgili bu saptama, antlar anlamlı olacaksa, mevcut antları 

değerlendirmek, bazılarını da değiştirmek gerektiğini düşündürüyor. Bunun için antlarla 

ilgili olarak şu soruyu sormak uygun görünüyor: bir antta bağlı kalınacağı belirtilen normlar, 

ne türden normlar olmalı? Çünkü psişik temelli bir edim olan –dolayısıyla başkalarına zarar 

veren davranışları gerçekleştirmeyi de kapsayabilen– ant içmeye hep içeriğiyle birlikte –neyi 

yapmakla ilgili bir ant olduğuyla birlikte– bakabilmek ve bu andı değerlendirebilmek için, 

bu sorunun cevabının kafalarımızda açıklık kazanmış olması gerekiyor.  

Kanımca, bir meslek andında, o meslekle ilgili yalnızca “evrensel” normlara bağlılık 

istenebilir. Ancak o zaman da, “böyle oluşturulan antların, kendilerinden beklenen işlevi 

görebilmelerinin –kişinin kendi kendini bağlayabilmesinin– önkoşulları nelerdir?” sorusunu 

sormak ve yanıtlamak gerekiyor.  

Ant içen açısından bakıldığında, günümüzde antların ant içenleri bağlamadığını sık 

sık gördüğümüz bir olgudur. Biçimsel bir hal almıştır meslek yeminleri. Ant içmek anlamlı 

olacaksa, ant içmeyi biçimsel bir edim olmaktan çıkarmak ve ant içen için simbolik bir edim 

haline getirmek gerekiyor. 

Bir mesleğe (ya da ant içerek başlanan bir göreve) başlarken, ant içmeyi biçimsel bir 

edim olmaktan çıkarabilmek ve sembolik bir edim olmasını sağlamak için neler yapılabilir? 

En başta yapılabilecek olan, söz konusu mesleğin/alanın eğitimi süresince, öğrencileri 

etik sorunlar ve bazı insan hakları sorunları üzerine önce genel olarak, sonra da işbaşında –
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tek tek durumlarda– sistematik bir şekilde düşündürmektir. Bu da, alan eğitiminde, örneğin 

tıp eğitiminde kişilerin yaşamları ve meslekleriyle ilgisinde önce bazı felsefe ve etik 

derslerine ve bunların üzerine kurulu, tıp/meslek etiği derslerine yer vermek; bu çerçeve 

içinde de, meslek kurallarını öğreten bir eğitim yerine, yani bugün yapıldığı şekilde sadece 

normlar öğretmek yerine, felsefî çerçevesi içinde ve tek tek durumlarla bağlantılı olarak, tek 

tek durumların değerlendirilmesinde etik boyutu görebilmelerinde öğrencilere yardımcı 

olan bir eğitim sağlamakla olabilir belki.  

Mesleğe başlarken neyi, nasıl koruyabileceğini bilerek ant içen bir insanın, bunları 

fiilen koruması daha çok beklenebilir. Böyle bir eğitimin sonunda ant içen bir insan için ant 

içme edimi simbolik bir değer kazanabilir.  

Daha insanca bir dünya istiyorsak, ant içilerek başlanan bütün görevlerde, 

mesleklerde, bilgi dallarında ve onlarda yapılan araştırmalarda, bunları yapacak olanların, 

muhakkak sistematik bir etik ve insan hakları eğitimi görmüş olmalarını, yani böyle sorunlar 

üzerine sistematik bir şekilde kafa yormalarını sağlamak gerekir. 

Konuşmama başlarken söylediğim gibi, insanları istenilen normlara göre davranmaya 

zorlamak mümkündür; ama kişileri etik davranmaya zorlamak mümkün değil. Bunun için 

her kişinin, felsefî etik bilgilerinin ışığında kendi kendisiyle hesaplaşması, böylece de değer 

koruyan eylemler yapma istemesini oluşturması ve bunun için gerekli olan bilgilerle kendini 

donatması gerekir. Dürüstçe araştırma yapmak da buna bağlı görünüyor. Bunlar olmadıkça, 

meslek antları, çoğu zaman uyulmayan, bir mesleğe girerken şeklen yerine getirilen bir edim 

olarak kalır. Ve birçok ülkede olduğu gibi, bizde de para karşılığı tez yazan bürolar kurulur.  

Notlar 

1. Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Etiği Komitesi, Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları, 

Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara 2002. 

2. Prof. Dr. İnayet Aydın, Akademik Etik, Pegem-Akademi, Ankara, “Yükseköğretim Kurumları 

Etik Davranış İlkeleri” ve “Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”, 2016, 

Ek 2 ve 3, s. 253-276. 

3. Mahkemelerdeki tanıkların, çevirmenlerin ya da bir seçimde sandık görevlilerin yeminleri 

durumunda olduğu gibi. 
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HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARININ UYGULAMADA KULLANIMI 

 

Prof. Dr. Gülseren Kocaman* 

*Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

 

Araştırma kullanımı, Florence Nightingale’in bundan 200 yıl önce Kırım Savaşında 

yaralı askerlerin ölüm hızlarının azaltılmasına katkı sağlayan kayıtlarından bu yana 

hemşirelik mesleğinin bir parçası olmuştur (Berthelsen ve Holge-Hazelton, 2016). Ayrıca, 

1990’lı yılların başında ortaya çıkan kanıta dayalı uygulama hareketi de hemşirelik 

uygulamalarında araştırma sonuçlarının kullanımını vazgeçilmez kılmaktadır. Diğer 

disiplinlerde olduğu gibi hemşirelikte de bilimsel bilgi hızla artmasına rağmen, bu bilgilerin 

uygulamada kullanımı aynı hızda olmamaktadır. Teori ve uygulama arasında uçurumun 

giderilmesi hemşireliğin öncelikli sorunu olmaya devam etmektedir. Hemşirelik 

uygulamalarının geleneğe dayalı yapısını koruması yeni bilgilerin uygulamaya aktarıldığı 

tıbbi bakım ortamında bir uyumsuzluğa neden olmaktadır (Retsas ve Nolan, 1999; 

Hutchinson ve Johnston, 2004). 

Araştırma kullanımı ve kanıta dayalı uygulama kavramları kimi zaman eş anlamlı 

olarak kullanılmaktadır. İki kavramın örtüşen ve ayrışan özellikleri vardır. Araştırma 

kullanımı (AK), araştırma sonuçlarının uygulamada kullanımıdır ve araştırmada üretilen 

bilgi uygulama ortamına aktarılarak araştırmaya dayalı bir yenilik yapılır. Kanıta dayalı 

uygulama (KDU) ise AK’dan daha geniş bir kavramdır ve sadece elde edilebilen en iyi kanıta 

değil aynı zamanda hasta özellikleri, çalışma ortamı ve tercihlere de dayalı olan kompleks 

bir karar verme sürecidir (Polit, 2010). Her iki kavramın da araştırma sonuçlarının 

uygulamaya aktarılması ile ilgili olması nedeniyle bu konuşmada “araştırma kullanımı ve 

kanıta dayalı uygulama” terimleri birbirinin yerine kullanılmıştır. 

Ülkemizde, hemşirelerin kanıta dayalı uygulama yapmalarına 8 Mart 2010 tarihinde 

yayınlanan görev tanımlarında yer verilmiştir (Hemşirelik Yönetmeliği, 2010). Hemşirelere 

kanıta dayalı uygulama yapma sorumluluğunun yönetmelikte tanımlanmış olması, eğitim 

programlarında ve bilimsel toplantılarda konuya yer verilmesi farkındalığı artırmakla 

birlikte; kanıta dayalı hemşireliğin kolaylıkla uygulanacağı anlamına gelmemektedir. 

Araştırmaların uygulamada kullanımının karmaşık bir süreç olduğu ve görev tanımlarındaki 

değişikliklerin bu süreci hızlandırmada kolaylaştırıcılardan sadece birisi olduğu 

unutulmamalıdır. Bu nedenle, hemşirelerin ve hemşire yöneticilerin yanı sıra hemşire 

araştırıcıların da bu süreci kolaylaştırma sorumluluğu vardır.  

Araştırma kullanımı/kanıta dayalı uygulama ile ilgili engeller ve kolaylaştırıcılar 

Hemşirelik literatüründe, araştırma kullanımının yetersizliğini gösteren pek çok 

araştırma yayınlanmakta ve kullanım engelleri tartışılmaktadır. Hemşirelikte AK engelleri 
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konusunda yapılan çalışmalarda ortaya konan nedenler şunlardır: yönetim desteğinin 

yetersizliği, hemşirelerin uygulamaları değiştirme konusunda otoritelerinin yetersiz 

olduğuna inanmaları, temel araştırma ve istatistik bilgilerinin yetersiz olması, değişiklikleri 

uygulayacak zamanlarının olmaması (Parahoo, 2000; Hutchinson ve Johnston, 2004; Winch, 

Henderson ve Creedy,  2005). Ay ve Gençtürk’ün (2015) Türkiye’de 2000-2012 yılları 

arasında yapılan AK engelleri araştırmaları ile yaptıkları derlemede hemşirelerin en sık 

karşılaştıkları engellerin “uygulamalar için koşulların yetersizliği, hemşirelerin uygulamada 

değişiklik yapmak için yeterli otoritelerinin olmaması ve yeni fikirlerin uygulanması için 

zaman yetersizliği” olduğu gösterilmiştir.  

Kajermo’nun (2010) 63 araştırmayı incelediği bir sistematik derlemede en önemli AK 

engellerinin "kurum” ve “araştırmaların sunum şekli" ile ilgili olduğu gösterilmiştir. AK 

engelleri ile ilgili olarak 1991-2009 yılları arasında yapılan bu çalışmalarda araştırmaların 

yapıldığı yer, örneklem, araştırma yapılan kurum ve araştırma kaliteleri değişmesine 

rağmen algılanan araştırma kullanım engellerinin benzer olduğu saptanmıştır. 

Estabrooks ve arkadaşlarının (2003), hemşirelerin kişisel özelliklerinin araştırma 

kullanımına etkisini incelediği sistematik derlemede, araştırma kullanımı ile ilgili bireysel 

belirleyiciler altı grupta toplanmıştır: inanç ve tutum, araştırma aktivitelerine katılım, bilgi 

arama, profesyonel özellikler, eğitim ve diğer sosyo-ekonomik faktörler. Squires ve 

arkadaşlarının 2011 yılında bu derlemeyi güncellemek üzere yaptıkları ve 45 araştırmayı 

değerlendirdikleri çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Araştırma kullanımı ile 

inanç, tutum ve hemşirenin rolü, konferanslara ve hizmet içi eğitimlere katılım, lisansüstü 

eğitim almış olma ve iş doyumunun AK etkileyen bireysel faktörler olduğu gösterilmiştir.  

Meijers ve arkadaşlarının (2006) çevresel faktörlerin araştırma kullanımına etkisini 

incelendiği sistematik derlemede araştırma kullanımını etkileyen çevresel faktörler 

tanımlanmakla birlikte; bu faktörler ile araştırma kullanımı arasındaki ilişkinin gücünün 

hala büyük ölçüde belirlenmediği vurgulanmaktadır. Bu derlemede, AK'nı etkilediği 

belirlenen altı çevresel değişken “hemşirenin rolü, kaynaklara ulaşma, örgütsel iklim, çok 

yönlü destek, araştırma aktiviteleri için zaman ve eğitim verilmesidir”. Hemşirelerin 

araştırma kullanım engelleri ile ilgili olarak yapılan araştırmalar, çalışma ortamı ile ilgili 

faktörlerin bireysel özelliklerden daha etkili olduğunu göstermektedir. 

Araştırma kullanımının belirleyicilerini inceleyen çalışmalar daha çok bireysel faktörlere 

odaklanmıştır. Bunların çoğu yaş, cins, çalışma yılı gibi modifiye edilemeyen değişkenler 

olduğu için; değiştirilebilir olan belirleyiciler üzerinde durmak daha gerçekçi bir 

yaklaşımdır. Ancak, sağlık profesyonellerinin davranış değişikliğine yönelik girişimlerin de 

büyük ölçüde etkili olmadığı gösterilmiştir. Bu nedenle araştırmacıların etkileyen faktörleri 

daha geniş bir çerçevede ele almaları gerekmektedir. Bireye odaklanan yaklaşımlardan, 

kurumsal çevreye yönelen yaklaşımlara yönelen bir yaklaşım değişimi araştırma 
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kullanımında gelişme yaratabilir. Çalışmalar, hemşirelik departmanının politikası ve örgüt 

ikliminin araştırma kullanımını etkilediğini göstermekle birlikte örgütsel faktörler daha çok 

bireysel faktörler üzerinde etkili olmaktadır (Estabrooks vd., 2004).  

Araştırma/Kanıt Kullanım Engellerini Giderme Stratejileri 

Kurumun destekleyici bir ortam yaratması, önemli bir stratejidir ancak AK engellerinin 

kaldırılması için tek başına yeterli olmamaktadır. Zorunlu eğitim programları belli işlemlerin 

uygulanmasında etkili olmakla birlikte kanıta dayalı uygulamaların sürdürülebilirliğini 

sağlamadığı gösterilmiştir (Rangachari, 2013). Bu nedenle, stratejilerin çok yönlü olması ve 

şunları içermesi gerekmektedir: güçlü bir liderlik desteği, rehberlik, araştırma kullanımı 

konusunda eğitim, araştırma yapma ve kullanma için zaman, araştırma kullanımının 

performans değerlendirmede yer alması ve ödüllendirme (Fink ve ark., 2005).  

Melnyk (2002) kanıta dayalı uygulama (KDU) ile ilgili engelleri yenmek için şu 

stratejileri önermiştir:  

 Engellerin tanımlanması, 

 Kanıta dayalı bakımın yararlarına olan inancın güçlendirilmesi, 

 KDU temellerinin öğretimi, 

 Dergi kulüpleri oluşturma ve uygulama, 

 KDU konusunda tartışma oturumları düzenlenmesi, 

 Kanıta dayalı uygulamalara değer verilen bir kültürü de içerecek şekilde sistem 

değişiklikleri yapılması. 

Hemşirelik uygulamalarında araştırma/kanıt kullanımında yaşanan güçlüklerin 

giderilmesi için kurumsal düzeyde yapılacak düzenlemelerde göz önüne alınması gereken 

bazı ilke ve stratejiler aşağıda özetlenmiştir (Newhouse vd., 2005; Olade, 2004, Wallin vd, 

2005, Wallin, 2009): 

 Uygulamaların değişimi için kullanılabilecek pek çok girişim varken evrensel bir 

strateji gibi eğitime, özellikle de didaktik eğitime, bağlanmamak gerekir. 

 Kanıta dayalı uygulamaları kolaylaştırmak için etkili stratejiler seçilmelidir.  

 Örgütler, kanıtın uygulamada kullanımı için gerekli olan kültürel, liderlik 

özelliklerine sahip olmalıdır.   

 Konuya ilişkin bilgi ve beceriye sahip uzman hemşirelerden oluşan kolaylaştırıcılar, 

kanıtın uygulamaya geçirilmesi için yapılacak çalışmaları gerçekleştirecek pozisyonlara 

getirilmelidir. 

 Uygulama yapılacak kurumlarda, engeller ve kolaylaştırıcılar belirlenmeli ve 

bunlarla eşleşen/uyumlu stratejiler seçilmelidir.  

 Kullanılacak KDU stratejilerinin teorik bir çerçeveye dayandırılmasının kolaylaştırıcı 

ve yol gösterici olacağı unutulmamalıdır. 
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 Yöneticiler, hemşirelik uygulamalarının kanıta dayalı olmasını savunmalı ve bu tür 

çalışmaları desteklemelidir.  

 Hemşirelik okulları ve hastaneler araştırma/kanıt kullanımı konularında ortak 

projeler yapmalıdır. 
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Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı 

 

“İyi kanıt her şey demek değildir, asıl önemli olan onun nasıl kullanılacağıdır. Aslında 

kanıtın iyi kullanımı her şeydir” (Jeniceck & Hitchcock, 2005, p. 62) 

 

Giriş 

Hemşirelik geçmişte düşünen ve aklını kullanan bir meslek olmaktan daha çok, talimat 

ve söylenenleri yerine getiren, sadece kendine verilen işleri yapan bir meslek olarak varlığını 

sürdürmüştür. Hemşirelikte yakın bir zamana kadar bilmenin değil yapmanın, düşünmenin 

değil alışkanlıkların daha değerli olduğu anlayışı egemen olmuş ve hemşirelik uygulamaları 

deneyim, gelenek, sezgi ve test edilmemiş bilgilere dayandırılmıştır (Goodfellow 2004; 

Jasmine 2009; Kinsella 2010; Mackey ve Bassendowski 2017; Pires 2009). Ne yazık ki, 2000’li 

yıllarda da hemşirelikteki birçok uygulama hala deneyim, sağduyu ve sezgiler yoluyla 

yürütülmektedir (Melnyk ve Fineout-Overholt 2005a, 2005b).  

Günümüzde sağlık bakım kalitesinin arttırılması, maliyet-etkili sağlık politikaları 

doğrultusunda bakım verilmesi, bilgi yönetimi, değişen toplumun sağlık bakım tercihleri, 

hastaların hatalı uygulama kaygısı, hastaların bilgi isteğindeki artış ve sağlık personeline 

güvenin azalması gibi nedenler kanıta dayalı uygulamaları zorunlu hale getirmiştir. 

Hemşirelik bilimsel bir disiplin olma yolunda ilerledikçe hemşirelik uygulamalarının 

geleneklere değil, gerçeklere dayandığına dair kanıtlara gereksinim artmıştır (Archibald 

2012; Jones 2010; Melnyk ve ark. 2014; Musker 2011; Pires 2009, 2013; Squires ve ark. 2011; 

Ward ve ark. 2009).  

Kanıta Dayalı Uygulama-Kanıta Dayalı Hemşirelik Kavramlarının Anlamı ve Önemi 

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü (2017)’ne göre kanıt; bir şeyin doğruluğu, 

gerçekliği konusunda kanaat verici belge, delil, iz ve argümandır. Genel anlamda kanıt, 

bilinmeyen ya da doğruluğundan şüphe edilen bir şeyin doğruluğunun ispatlanması veya 

mevcut inanç veya gerçekleri ispatlama ya da çürütme olarak tanımlanmaktadır (Kitson 

2002). Bilimsel bir kanıt ise, bilimsel yöntemlerle elde edilmiş gözlem ve deneye dayanan 

bilgidir. Diğer bir deyişle bilimsel kanıt, sistemindeki karar vericilerin uygulamalarında 

temel dayanağını oluşturan bilgidir (Stichler 2010; Polit ve Beck 2012, 2017). 

Kanıta Dayalı Uygulama (KDU), profesyonellerin deneyimleri ile sistematik taramaları 

sonucunda elde ettiği en iyi bilimsel ve uygulamaya dönük kanıtları birleştirebilmesi, karar 

verirken en iyi mevcut kanıtları, deneyimleri, bireylerin değer ve tercihlerini akılcı bir 

http://plato.stanford.edu/archives/spr2007/entries/evidence/


 

25 
 

şekilde kullanabilmesidir (Sackett ve ark. 1996; Zeitz ve McCutcheon 2003). Sağlık alanında 

KDU bazen araştırma kullanımı olarak algılanabilmekle birlikte, KDU ile araştırma 

kullanımının aynı şey olmadığı açıktır. KDU sistematik araştırmalarla elde edilen en iyi 

kanıtların klinik deneyimlerle bütünleştirilmesi ve klinik karar vermede bireyin 

gereksinimleri doğrultusunda bilimsel problem çözme yaklaşımının kullanılmasıdır (Melnyk 

ve ark. 2015; Polit ve Beck 2017; Stetler 2001; Youngblut ve Brooten 2001). Bu anlamda kanıta 

dayalı uygulamanın adımları bilimsel problem çözme basamakları ile paralellik göstermekte 

ve en iyi sonuçlar için multidisipliner bir çalışma gerekmektedir (Caramanica ve ark. 2002). 

Kanıta Dayalı Hemşirelik (KDH) ise, bireysel hasta bakımına ilişkin kararlarda, bilimsel 

yöntemlerle elde edilen en iyi kanıtların, deneyim ve hasta tercihleri ile birleştirilerek hayata 

geçirilmesidir (French 2002; Ingersoll 2000; Mackey ve Bassendowski 2017; Scott ve McSherry 

2008). KDH ile hemşirelik bakımının bilimsel bilgiye dayalı, akılcı, etkili ve dinamik bir 

şekilde sürdürülmesi söz konusudur. Bu yaklaşımın altındaki temel ilke, hemşirelik 

bakımının geleneksel veya sezgisel yolla değil, yüksek nitelikli kanıtlar doğrultusunda 

verilmesi gerçeğidir (Babadağ ve Kara 2004; Jones 2010; Pires 2013; Yılmaz 2012; Yurtsever 

ve Altıok 2006). Bu anlamda İngiltere, Hollanda, Kanada, Avustralya ve ABD gibi ülkelerin 

sağlık politikaları da, hemşirelik eğitiminin ve uygulamalarının kanıta dayalı olarak 

gerçekleştirilmesi gereğini savunmaktadır (Levi 2003). KDH ile hemşireliğin en önemli 

problemi olan teori ve uygulama arasındaki boşluk ortadan kalkacak ve uygulama 

alanlarının ortaya koyduğu gerçek problemlere gerçek çözümler üretilerek bakımın kalitesi 

ve sonuçları iyileştirilecektir (Archibald 2012; International Council of Nurses, 2012; Karnick 

2011a; Karnick 2011b; Musker 2011; Olade 2004; Thompson ve ark. 2004; Wallis ve Chaboyer 

2012; Ward ve ark. 2009). 

Buna karşın, KDH ve araştırma kullanımı literatürü incelendiğinde, hemşirelikte 

araştırma ile uygulama arasındaki uçurumun hala devam ettiği anlaşılmaktadır 

(International Council of Nurses, 2012; Musker 2011; Scott ve McSherry, 2008). Kanıta dayalı 

uygulama birçok yönden istenmesi ve gerekli görünmesine karşın, bunun nasıl yapılacağı 

hemşireler için hala büyük bir sorundur (Thiel ve Ghosh, 2008). Kanıta dayalı uygulamaları 

desteklemek için yayımlanan kanıta dayalı rehber ve protokollerin artmakla birlikte, 

hemşirelerin bu kaynaklara ulaşma, anlama ve nasıl kullanılabileceklerine ilişkin karar 

vermedeki becerileri henüz yeterli değildir (Gerrish ve ark, 2007). Sağlık bakım 

organizasyonlarında çalışan en büyük grup olarak hemşirelerin en iyi kanıtları tanımlamak, 

değerlendirmek ve uygulamalarına entegre etmek için daha çok bilgi ve deneyime 

gereksinimleri vardır (Craig ve Smyth 2007).  

“Kanıta Dayalı Tıp” terimi ilk kez 1922 yılında Kanada Mcmaster Universitesi Tıp 

Fakültesi’nde Gordon Guyat tarafından kullanılmış, daha sonra “Kanıta Dayalı Uygulama” 

ve “Kanıta Dayalı Sağlık” şeklinde sağlık hizmetleri alanında daha genel alanları içeren 
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ifadeler olarak kullanımı yaygınlaşmıştır. Kanıta dayalı uygulamanın temelini oluşturan 

çalışmalar ise bir hekim ve epidemiyolog olan Prof. Archie Cochrane’ın 1972 de sağlık bakım 

kararlarının bireysel görüşlere ya da deneyimlere değil, kanıta dayalı olmasına dikkat çektiği 

kitabında ve Dr. Lain Chalmers’ın 1989 da yine bu alanda yazdığı kitabında ortaya 

konulmuştur. Bu alandaki yöntemler McMaster Üniversitesi’nden David Sackett ve Gordon 

Guyatt tarafından geliştirilmiştir (French 2002; Sackett ve ark. 1996; Mackey ve 

Bassendowski 2017). Kanıt kendi başına karar veremez, ancak sürece katkıda bulunabilir. 

Dolayısı ile kanıta dayalı uygulamanın olmazsa olmaz üç öğesi: (1) En iyi kanıtlar, (2) Klinik 

deneyim ve (3) Hastanın değerleri – tercihleridir (Şekil 1). Klinik deneyim ve klinik kanıtlar 

birlikte kullanılınca değerlidir. Tek başına klinik deneyim hızla güncelliğini yitirme riskine 

sahiptir. Klinik kanıt ise hiçbir zaman klinik deneyimin yerini tutamaz. Klinik deneyim, 

klinik kanıtın hastaya nasıl uygulanacağına karar vermede kuşkusuz yaşamsal bir önem 

taşır. Hasta ve yakınlarının istek, ihtiyaç ve mevcut durumları göz önüne alınmadan da 

kanıta dayalı uygulamalar hasta bakım sonuçlarının iyileşmesine katkı sağlayamaz (Craig ve 

Smyth, 2007). 

 
 Şekil 1. Kanıta Dayalı Uygulamanın Üç Önemli Kompenenti 

 

KDU’da beş basamaklı bir yaklaşım söz konusudur. (Brandt ve ark., 2009; Larrabee ve 

ark, 2007; Newhouse, 2007; Stichler, 2010). Bu basamaklar; 

1. Gereksinim duyulan bilgiyi doğru, uygun ve cevaplanabilir bir soruya dönüştürmek 

2. Soruyu yanıtlayabilecek en iyi kanıtı / kanıt rehberlerini araştırmak 

3. Bulunan kanıtları ve uygulanabilirliğini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmek  

4. Kanıta ilişkin değerlendirmeyi, deneyim ve hastaya özgü değerler çerçevesinde 

bütünleştirerek stratejiler geliştirip, karara varmak 
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5. Verilen kararın ve uygulanan stratejilerin hasta bakım sonuçlarına yansımalarını 

değerlendirmektir. 

KDU’da doğru soruyu oluşturabilmek önemlidir. Böylelikle uygulayıcı bilmesi gereken 

ama daha önceden bilgi sahibi olmadığı konu veya durum ile ilişkili cevap arayışı için uygun 

bir yöntem arayışına girmiş olur. Bu kapsamda PICO metodu mevcut soruyu temel dört 

parçaya ayırarak daha net bir şekilde yanıtlanabilecek alt sorular oluşturabilmeye olanak 

sağlar (Brandt ve ark., 2009; Larrabee ve ark, 2007; Yılmaz 2005; Newhouse, 2007; Stichler 

2010):  

P Population/patient (Hasta): Uygun hasta / hastalar kimlerdir? 

I Intervention/indicator (Uygulama): Bu duruma uygun girişimler nelerdir? 

C Comparator/control (Kontrol grubu): Alternatif yaklaşımlar ya da kontrol ne olmalıdır? 

O Outcome (Sonuç): Hasta ile ilişkili karşılaşılabilecek durum ya da sonuç/sonuçlar ne 

olacaktır? 

KDU’da en iyi kanıtın ne olduğuna karar verilmesi en zor konulardan biridir. Çünkü en 

iyi kanıt daima ideal kanıt olmayabilir. Ayrıca belirli bir durum için en iyi olan kanıt tipi bir 

diğer durum için de en uygun olmayabilir. Literatürde “en iyi kanıt” terimi deneysel ya da 

bilimsel kanıt anlamında kullanılmıştır (Goodfellow 2004; Hawks 2016; Melnyk ve Fineout-

Overholt 2015; Polit ve Beck 2017).  

En iyi Kanıt Arayışı  

KDU neyin kanıt kabul edildiğine ve kanıtın kullanılış şekline göre değişir. Günümüzde 

hem yazılı, hem de dijital ortamda sağlık alanında başvurulabilecek çok sayıda veri kaynağı 

bulunmaktadır. Bilimsel araştırma sonuçları evrensel olarak kanıtın en iyi kaynağı olarak 

kabul edilmektedir (International Council of Nurses, 2012; Squires ve ark. 2011; Youngblut 

ve Brooten 2001). Ancak, özellikle internet ortamında erişime açık ve hiçbir denetimi 

olmayan sağlıkla ilgili birçok bilginin sağlık uygulamalarını tehdit eder bir noktaya ulaştığı 

da bilinen bir gerçektir. Dolayısı ile var olan bilgi kirliliği sağlık profesyonellerinin 

uygulamalarına dayanak oluşturacak bilgi arayışını daha da zorlaştırmaktadır. Burada asıl 

önemli olan şey bilgi arayışının rotasını doğru belirlemek ve kanıt niteliğinde bilgiye 

yönelmektir.  

Profesyonellerin bilimsel bilgi gereksinimine cevap verecek nitelikte bilimsel 

araştırmaları içeren yayınların sayısı giderek artmaktadır. Günümüzde sağlık alanındaki 

dergi sayısının 20.000’in üzerinde olduğu tahmin edilmektedir (Melnyk ve Fineout-Overholt 

2015; Polit ve Beck 2017). Bu nedenle iyi kanıt seçerken önce iyi dergiyi, sonra da iyi yayını 

bulmak önemlidir. İyi dergi olma kriterleri arasında derginin hakemli (peer-reviewed), 

bağımsız olması ve impakt faktörünün yüksek olması ön planda tutulmaktadır. Ancak 

sayıları giderek artan bilimsel yayınların içindeki arayış da bir o kadar zaman almakta ve 
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zorlaşmaktadır. Bu aşamada yayınların hiyerarşik sıralaması ve kanıt düzeyleri önem 

kazanmaktadır. 

Bilimsel Yayın Hiyerarşisi ve Kanıt Düzeyleri 

Bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve en iyi kanıta karar 

verilmesini kolaylaştırmak amacıyla kanıt hiyerarşisi kavramı gündeme gelmiştir. Sağlık 

alanında kanıt hiyerarşisi ilk kez 1979’un sonlarında Canadian Task Force tarafından ortaya 

konulmuş ve ardından birçok hiyerarşik çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda en iyi 

ve en güvenilir kanıtın sahip olması gereken üç önemli özelliği vurgulanmıştır. Bunlar; (1) 

etkililik, (2) uygunluk ve (3) uygulama olanaklarıdır. Bunlardan öne çıkan en önemli özellik 

etkililik olmuştur. Etkililik planlanmış bir girişime ilişkin sonuçların başarı durumunu ifade 

eder. Bu anlamda etkililiği yansıtan en iyi kanıtın Randomize Kontrollü Çalışmalarla (RKÇ) 

elde edilebileceği görüşü hakimdir (Evans 2003). Ancak, en iyi kanıtın yalnızca etkililik 

yönünden değil, aynı zamanda uygunluk ve uygulama olanakları açısından da 

değerlendirilmesi gerektiği savunulmaktadır. Böylelikle kanıt hiyerarşisi/pramidi içinde 

diğer araştırma yöntemleri ve araştırmaya dayalı olmayan kanıtların da sorun ve 

uygulamalara çözüm getirmedeki önemi ortaya çıkmaktadır (French 1999; Evans 2003) (Şekil 

2).  

 
Şekil 2. Kanıt Hiyerarşisi/Kanıt Pramidi  

 

Kanıt piramidinde en iyi kanıtların bilimsel araştırmalardan elde edildiği kabul edilmiş 

yaygın bir görüştür. Bu bağlamda hemşirelikte KDU için bilimsel kanıt hiyerarşisinde yer 

alan bilimsel araştırma tiplerinin bilinmesi son derece önemlidir (Evans 2003; Melnyk ve 

Fineout-Overholt 2005, 2011, 2015; Polit ve Beck 2017; Stetler ve ark. 1998a, 1998b). 
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Bilimsel Araştırma Tipleri 

Kanıt hiyerarşisinde yer alan bilimsel araştırma tiplerini aşağıda sıralanmıştır.  

1. Gözlemsel (Tanımlayıcı) Araştırmalar 

1.1. Olgu Bildirimi: Bu tip araştırmalar retrospektif özellikte olup, amacı yeni bir 

duruma dikkat çekmek yada nadir bir olayı tartışmaktır. Bu çalışmalarda esas soru “ Ne?” 

dir. 

1.2. Olgu Serisi: Bu tip araştırmalar retrospektif özellikte olup, eğilim (trend) 

saptamayı hedefler. Bu çalışmalarda esas soru “Ne oldu?” dur. 

1.3. Olgu-Kontrol Araştırması: Bu tip araştırmalar retrospektif özellikte olup, 

amacı sebep-sonuç ilişkisini tanımlamaktır. Bu çalışmalarda esas soru “Neden oldu?” dur. 

1.4. Kesitsel Araştırma: Bu tip araştırmalar prospektif özellikte olup, amacı 

prevalans ile ilgili durumlara açıklık getirmektir. Bu çalışmalarda esas soru “Ne oluyor?” dur. 

1.5. Kohort Araştırma: Bu tip araştırmalar prospektif veya retrospektif özellikte 

olup, amacı insidans ve risk belirlemektir. Bu çalışmalarda izlem süresi ve grup büyüklüğü 

önemlidir. Bu çalışmalarda esas soru “Ne olacak?” tır. 

 

2. Deneysel (Müdahaleci) Araştırmalar 

2.1. Kontrollü Klinik Araştırma: Bu tip araştırmalar bir girişimin etkin ve güvenli 

olup olmadığını saptamak amacıyla araştırma kapsamına alınacak bireyleri gruplara ayırma 

esasına dayanır. Bu çalışmalarda esas soru “Ne yapılacak?” tır. 

2.1.1. Paralel/Eş Zamanlı Kontrollü Araştırma: (Randomize ya da Randomize 

Olmayan) En güçlü kanıtları sağlayan en iyi çalışma türü çift kör Randomize Kontrollü 

Çalışma (RKÇ)’dır. Randomizasyonun anlamı bireylerin kontrol ya da girişim grubunda yer 

alma olasılığının eşit olmasıdır. 

2.1.2. Dönemsel/Ardışık Kontrollü Araştırma: (Kendi Kendinin Kontrolü; 

Crossover/Çapraz tasarım) Çapraz tasarımda belirli bir sayıdaki deney biriminin her birine 

iki veya daha fazla denemenin belirli bir sıra ile uygulanması söz konusudur. Çapraz tasarım 

ile deneme karşılaştırmalarının daha doğru, kesin ve tutarlı bir şekilde yapılabilmesi 

mümkün olabilmektedir.  

2.1.3. Dışarıdan (External) Kontrollü Araştırma: (Arşiv bilgileri...) Kontrol grubu 

oluşturmanın olanaklı olmadığı durumlarda bir başka araştırmanın sonuçları veya arşiv 

bilgileri kullanılabilmektedir. 

2.2. Kontrol Grubu Olmayan Klinik Araştırma: Bu tip araştırmalar mekanizma 

belirlemek amacıyla yapılır. Bu tip çalışmalarda esas soru “Nasıl oluyor?” dur. 
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3. Meta-analiz-Sistematik Derleme Çalışmaları: Meta-analiz belirli bir konuda 

yapılmış birbirinden bağımsız birden çok çalışmanın sonuçlarını birleştirme ve elde edilen 

araştırma bulgularının istatistiksel analizini yapma yöntemidir. Meta-analizde tek başına 

yargıya güvenmekten daha çok nicel yöntemlerin kullanılması söz konusudur. Sistematik 

derlemede ise alanında uzman kişiler tarafından elde edilebilir en iyi araştırma kanıtını 

belirlemek için benzer yöntemler ile yapılmış çok sayıdaki araştırmanın yapılandırılmış ve 

kapsamlı bir sentezi gerçekleştirilir.  

 

Hemşirelikte Kullanılan Kanıt Düzeyleri /Kanıt Hiyerarşisi 

En iyi kanıtlar bilimsel araştırmalardan elde edildiğine göre, hemşirelik bakımının da 

araştırma temeline dayandırılması ve kanıt düzeyi yüksek araştırmaların sonuçlarından 

yararlanılması kaçınılmazdır. Ancak bilindiği gibi, araştırmaların kalitesi ve uygunluğu 

çeşitlidir ve bugün hemşirelikte en iyi kanıtı niteliksel ya da niceliksel araştırmalardan 

hangisinin sağladığına yönelik tartışmalar devam etmektedir. Bununla birlikte yakın bir 

geçmişten günümüze kadar hemşirelikte birçok kurum ve kuruluş tarafından kanıt 

hiyerarşisine yönelik önemli çalışmalar da ortaya konulmuştur. 

Bu çalışmaların başında Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)’nin kanıt 

kategorilerine dayalı olarak Stetler ve ark. tarafından tanımlanan kanıt hiyerarşisi 

gelmektedir. Hemşirelikte araştırma kullanımı konusunda model geliştiren Stetler, ABD’de 

KDH uygulaması ile ilgilenen ilk hemşirelerdendir (Stetler, 1998a; Stetler, 1998b). Stetler ve 

arkadaşlarının (1998b) uyarladıkları kanıt hiyerarşisi hemşirelik araştırmalarının özellikleri 

ile uyumludur. Bu hiyerarşik düzende kanıt kaynakları I ile VI arasında numerik olarak 

gruplandırılmış olup, ayrıca kanıt düzeyi A ve D arasında harf sistemiyle de tanımlanmıştır 

(Çizelge 1). Hemşirelikte kanıt hiyerarşisine ilişkin Royal Adelaide Hastanesi ve Adelaide 

Üniversitesi işbirliği ile 1996 yılında kurulan Joanna Briggs Enstitüsü Kanıta Dayalı 

Hemşirelik ve Ebelik Merkezi’nin çalışmaları da KDH uygulamalarında son derece önemli 

bir yere sahiptir. Bu merkez sistematik incelemeler yapmakta ve bunları “En İyi Uygulama 

Raporları” olarak yayınlamaktadır (Joanna Briggs, http://joannabriggs.org/). SİGN (Scottish 

Intercollegiate Guidelines Network / Iskoç Üniversitelerarası Rehber Ağı) (2017) de KDH için 

kanıt hiyerarşisi ve klinik rehberler ile ilgili çalışmaları olan uluslararası düzeyde diğer 

önemli bir kuruluştur (Çizelge 2).  

KDH uygulamalarına rehberlik etmek üzere Melnyk and Fineout-Overhol (2005, 2011, 

2015) tarafından tanımlanan ve hemşirelikte yaygın olarak kullanılmakta olan yedi düzeyli 

bir kanıt hiyerarşisi bulunmaktadır (Çizelge 3). Bu kanıt hiyerarşisini Polit ve Beck (2012, 

2017) revize ederek daha esnek ve farklı bir kanıt düzeyi hiyerarşisi belirlemiştir (Çizelge 4). 

Diğer taraftan Johns Hopkins Universitesi Hastanesi (2016) de özellikle uygulayıcılara 

rehberlik edecek nitelikte başka bir kanıt düzeyi hiyerarşisi tanımlamıştır. Johns Hopkins 
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Modelinde araştırmaya dayalı kanıtlar için üç düzey (I, II, III) ve araştırmaya dayalı olmayan 

kanıtlar (klinik uygulama rehberleri, vaka çalışmaları ve uzman görüşleri) için iki düzey (IV 

ve V) tanımlanmıştır (Johns Hopkins Hospital/Johns Hopkins University 2016) (Çizelge 5). 

Bu revizyon ve yeni modeller birçok uluslararası dergi editörlükleri tarafından da kabul 

görmüş ve kullanılmaya başlanmıştır. Bu dergilere bir örnek “Urologic Nursing”dir. (Hawks 

2016).  

 

Çizelge 1. Hemşirelikte Yaygın Olarak Kullanılan Kanıt Hiyerarşisi I (Stetler ve 

ark. 1998b) 

Düzey-Kalite Kanıt Kaynağı 

I (A-D) Kontrollü çalışmalarla meta-analiz 

II (A-D) Deneysel çalışma 

III (A-D) Yarı-deneysel çalışma (Randomize olmayan kontrollü tek grup pre-post 

desenli çalışma, zaman serileri veya vaka-kontrol çalışması) 

IV (A-D) Deneysel olmayan çalışma (tanımlayıcı, ilişkisel kalitatif, vaka 

çalışmaları) 

V (A-D) Sistematik olarak elde edilmiş kalite iyileştirme programı değerlendirme 

sonuçları veya kalite analizi, vaka raporları 

VI (A-D) Ulusal olarak tanınmış otoritelerin deneyimlerine dayalı görüşleri, 

uzman komite görüşleri, araştırmaya dayalı olmayan görüşler, resmi 

görüşler 

A= En uygun düzeyde kanıt 

D= Yetersiz kanıt ve sorgulanabilir çalışmalar 

 

Çizelge 2. Hemşirelikte Yaygın Olarak Kullanılan Kanıt Hiyerarşisi II (SİGN 

Kanıt Hiyerarşisi) (Harbour ve Miller 2001) 

 

Düzey Kanıt Kaynağı 

1a. Sistematik Derleme ve Randomize Kontrol Çalışmalarının Meta-analizi. (A)  

1b. En az bir adet Randomize Kontrollü çalışma (A)  

2a. En az bir adet Randomize olmayan kontrollü çalışma (B)  

2b. İyi dizayn edilmiş yarı deneysel çalışmalar (B)  

3. İyi planlanmış deneysel olmayan çalışmalar (Kıyaslama, korelasyon, vaka-

kontrol, kohort, izlem) (C)  

4. Uzman komite raporları, Saygın otoritelerin görüşleri (D)  
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Çizelge 3. Hemşirelikte Yaygın Olarak Kullanılan Kanıt Hiyerarşisi III (Melnyk & 

Fineout-Overholt 2005, 2015) 

Kanıt Düzeyi Kanıt Kaynağı 

I. Düzey Randomize Kontrollü Çalışmaları (RKÇ) kapsayan sistematik derleme ya 

da meta analiz raporu GOLD STANDART  

II. Düzey İyi tasarlanmış en az bir RKÇ  

III. Düzey Randomize olmayan iyi tasarlanmış kontrollü deneysel çalışmalar  

IV. Düzey İyi tasarlanmış vaka-kontrol ve kohort çalışmalar 

V. Düzey Tanımlayıcı ve nitel araştırmaları kapsayan sistematik derlemeler  

VI. Düzey Tanımlayıcı ya da nitel bir çalışma  

VII. Düzey Otoritelerin görüşleri ve/veya uzman komite raporları 

 

Çizelge 4. Hemşirelikte Yeni Kullanılmaya Başlayan Kanıt Hiyerarşisi (Polit & 

Beck 2012, 2017) 

Kanıt Düzeyi Kanıt Kaynağı 

I. Düzey Randomize Kontrollü Çalışmaları (RKÇ) kapsayan sistematik derleme 

veya RKÇ olmayan sistematik derleme 

II. Düzey Tek RKÇ veya tek RK olmayan çalışma 

III. Düzey Korelasyon ve gözlem çalışmasını kapsayan sistematik derleme 

IV. Düzey Tek korelasyon veya gözlem çalışması 

V. Düzey Tanımlayıcı / nitel / fizyolojik çalışmayı kapsayan sistematik derleme 

VI. Düzey Tek tanımlayıcı / nitel / fizyolojik çalışma 

VII. Düzey Otoritelerin görüşleri veya uzman komite raporları 

 

Çizelge 5. Johns Hopkins Kanıt Hiyerarşisi 

Kanıt Düzeyleri Kalite Rehberi 

Düzey I 

Deneysel çalışma, Randomize Kontrollü 

Çalışma (RKÇ) 

RKÇ kapsayan sistematik derleme, RKÇ 

kapsayan meta-analiz veya kapsamayan 

meta-analiz  

 

 

 

A Yüksek Kalite: Tutarlı genellenebilir sonuçlar; 

çalışma deseni için yeterli örneklem büyüklüğü; 

uygun kontrol; tanımlayıcı sonuçlar; bilimsel kanıt 

için referans içeren kapsamlı literatür taramasına 

dayalı tutarlı öneriler 

B İyi Kalite: Makul, tutarlı sonuçlar; çalışma deseni 

için yeterli örneklem büyüklüğü; bazı kontroller, 

zayıf tanımlayıcı sonuçlar; bilimsel kanıt için bazı 

zayıf kaynakları içeren kapsamlı literatür 
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Düzey II 

Yarı deneysel çalışma 

RKÇ ların ve yarı deneysel çalışmaların 

kombinasyonu veya meta-analizi olan 

veya olmayan yalnızca yarı deneysel 

çalışmaların sistematik derlemesi 

 

incelemesine dayalı makul tutarlılıkta öneriler 

C Düşük Kalite veya Büyük Kusurlar: Tutarlı 

olmayan sonuçlarla küçük kanıt; çalışma deseni 

için yetersiz örneklem büyüklüğü, net olmayan 

sonuçlar   

  

Düzey III 

Deneysel olmayan çalışma 

RKÇ ların ve deneysel olmayan 

çalışmaların kombinasyonu veya meta-

analizi olan veya olmayan yalnızca 

deneysel olmayan çalışmaların 

sistematik derlemesi 

Kalitatif çalışma veya meta-sentezi olan 

veya olmayan sistematik derleme 

Düzey IV 

Saygın otorite ve/veya ulusal olarak 

kabul edilmiş uzman komiteleri/bilimsel 

kanıta dayalı panellerin ortak görüşü 

 

İçerik: 

 Klinik uygulama rehberleri 

 Uzlaşma panelleri 

A Yüksek Kalite: Profesyonel, toplumsal veya özel 

bir organizasyon veya devlet kurumu tarafından 

sponsor olunan resmi materyaller; bir sistematik 

literatür araştırma stratejisi dökümantasyonu; iyi 

tasarlanmış yeterli sayıda çalışmanın tutarlı 

sonuçları; çalışmaların ve tanımlayıcı sonuçların 

dahil olduğu tüm bilimsel güç ve kalitenin 

değerlendirmesine dayalı kriterler, tanınan ve 

bilinen ulusal uzmanlar, son 5 yıl içindeki revizyon 

ve gelişmeler 

B İyi Kalite: Profesyonel, toplumsal veya özel bir 

organizasyon veya devlet kurumu tarafından 

sponsor olunan resmi materyaller; mantıklı ve 

uygun sistematik literatür araştırma stratejisi; 

mantıklı ve tutarlı sonuçlar, yeterli sayıda iyi 

tasarlanmış çalışmalar; zayıf tanımlayıcı sonuçların 

dahil olduğu güç sınırlılıkların değerlendirmesi, 

tanınan ve bilinen ulusal uzmanlar, son 5 yıl 

içindeki revizyon ve gelişmeler 
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C Düşük Kalite veya Büyük Kusurlar: Resmi 

organizasyon veya bir kurum tarafından 

sponsorluğu olmayan materyaller; tanımlanmamış, 

zayıf tanımlanmış veya sınırlı literatür araştırma 

stratejisi; sonuçları net olmayan tutarsız sonuçlarla 

yetersiz kanıt olan çalışmaların güç ve 

sınırlılıklarının değerlendirilmemesi; son 5 yıl 

içinde revizyonun olmaması… 

Düzey V 

Deneyime dayalı ve araştırma olmayan 

kanıt. 

İçerik: 

 Literatür inceleme 

 Kalite iyileştirme, program veya 

finansal değerlendirme 

 Vaka raporları 

 Ulusal olarak tanınmamış 

uzman/uzmanların görüşü 

 

Kurumsal Deneyim: 

A Yüksek Kalite: Net amaç ve hedefler; çoklu 

ortamlarda tutarlı karşılaştırma sonuçları; 

kullanılan kalite iyileştirme, mali veya program 

değerlendirme yöntemleri; tanımlayıcı sonuçlar; 

bilimsel kanıt için kaynak göstererek ortaya 

konulan tutarlı öneriler 

B İyi Kalite: Açık amaç ve hedefler; tek bir alanda 

tutarlı sonuçlar; kullanılan formal kalite iyileştirme 

veya mali veya program değerlendirme metodları; 

bilimsel kanıt için bazı referanslarla tutarlı 

açıklanabilir öneriler 

C Düşük Kalite veya Büyük Kusurlar: Açık 

olmayan veya gözden kaçırılan amaç ve hedefler; 

tutarsız sonuçlar; zayıf bir şekilde tanımlanmış 

kalite iyileştirme, finansal veya program 

değerlendirme yöntemleri; gerçekleştirilemeyecek 

öneriler 

Literatür İnceleme, Uzman Görüşü, Vaka Raporu, 

Toplumsal Standart, Klinik Deneyim, Tüketici 

Tercihleri  

A Yüksek Kalite: Tanınmış bilinen uzman, 

çerçevesi belli tanımlayıcı sonuçlar; ortaya 

konulmuş bilimsel gerekçe; alanın liderleri 

B İyi Kalite: Saygın görünen uzmanlar; çerçevesi 

belli zayıf tanımlayıcı sonuçlar; fikirler için ortaya 

konulmuş bölgesel tartışmalar 

C Düşük Kalite veya Büyük Kusurlar: 

Tanınmayan uzmanlar; net olmayan sonuçlar. 
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Johns Hopkins Hospital / Johns Hopkins University. (2016). Johns Hopkins Nursing Evidence-

Based Practice Model–Appendix C: Evidence level and quality guide. 

http://www.hopkinsmedicine.org/evidence-basedpractice/jhn_ebp.html  (Erişim Tarihi: 04.04.2017). 

 

Kanıt hiyerarşisine göre elde edilen kanıt, araştırma tiplerinin geçerliliği ve 

güvenirliliğini göstermek amacı ile mükemmel, iyi, orta ve yetersiz olarak da 

değerlendirilebilmektedir (Çizelge 6) (Evans 2003).  

 

Çizelge 6. Araştırma Tiplerinin Geçerliliği ve Güvenirliliği Boyutuyla Kanıt 

Hiyerarşisi (Evans 2003) 

Kanıt Düzeyi Kanıt Özellikleri 

Mükemmel Kanıt 

 

 Bilimsel araştırmalarla elde edilir.  

 Randomize kontrollü çalışmaları kapsar.  

 Klinik uygulama için güçlü bilimsel bilgi sağlar.  

 Bu kanıt uygulama rehberi oluşturmak ve klinik önerilerde 

bulunmak için önemlidir.  

Adil/İyi Kanıt 

 

 Klinik uygulama için sağlam bir temel sağlar ve hata riski 

düşüktür.  

 Kanıt tek bir çalışmadan elde edilmiş olabilir.  

 Araştırmanın tekrarlanması gerekir.  

Orta Kanıt 

 

 Hata riski değişken olacağından klinik uygulama için güçlü bir 

kanıt sağlamaz.  

 Bu çalışmalar girişimin başlangıç aşamasının incelemesine ve 

böylece araştırma önceliklerinin belirlenmesine yardım eder.  

Yetersiz Kanıt 

 

 Ciddi hata riski vardır, klinik uygulama için yetersiz kanıt 

sağlar.  

Oybirliği 

 

 Sınırlı bilimsel kanıtlar vardır, kabul edilebilir çalışmaların 

tüm kriterleri karşılanmaz veya iyi kalitede bir bilimsel çalışma 

yoktur.  

 Bu seviye uzman görüşlerini de içerir.  

 

Kanıta Dayalı Hemşirelikte Kanıt Kaynağı Olarak Öne Çıkan Klinik Rehberler 

Tüm bilimsel disiplinlerde olduğu gibi hemşirelikte de KDU’da öne çıkan kanıt 

kaynaklarının başında klinik rehberler gelmektedir. “Kanıta Dayalı Uygulama Rehberleri”, 

hemşirelik uygulamaları için geçerli ve test edilmiş araçlar olup, aynı zamanda bakım 

protokolleri ile eş anlamlı olarak da kullanılmaktadır. Kanıta dayalı uygulamanın 

http://www.hopkinsmedicine.org/evidence-basedpractice/jhn_ebp.html
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gerçekleştirilmesine yön veren Rehberler (Guideline), elde edilebilen en iyi kanıtların özü ve 

sentezinden oluşturulmaktadır. Bu anlamda klinik rehber ve protokoller sistematik 

incelemeler sonucunda elde edilen en iyi kanıt ile uzman görüşünün birleştirilerek bakımın 

ayrıntılarının standardize edildiği materyallerdir. Hemşirelik için Kanıta Dayalı Rehberleri 

hazırlayan ulusal/uluslararası düzeyde birçok kuruluş ve hemşirelik derneği bulunmaktadır. 

(Harbour ve Miller 2001; Melnyk ve Fineout-Overholt 2015; Polit ve Beck 2017; Stichler 2010). 

Klinik rehber ve protokoller bilimsel verilerle paralellik gösterecek şekilde belirli aralıklarla 

gözden geçirilmeli ve kullanıcı gözüyle de değerlendirilmelidir. 

 

Kanıta Dayalı Hemşirelikte Kanıta Ulaşma Yolları 

Son yıllarda İngiltere, Kanada, ABD, Almanya, Yeni Zelanda ve Avusturalya’da Kanıta 

Dayalı Hemşirelik Merkezleri kurulmuştur. Bu merkezlerde kanıta dayalı hemşirelik 

uygulamalarını destekleyen eğitim programları düzenlenmekte, sistematik incelemeler ve 

kanıta dayalı uygulama rehberleri (National Guideline Clearinghouse, Guide to Clinical 

Preventative Services gibi) yayımlanmaktadır (Melnyk ve Fineout-Overholt 2015; Polit ve 

Beck 2017). KDU’da önemli bir adım olan Kanıta Dayalı Hemşirelik Dergisi de 1998 

yayımlanmaya başlamıştır. Uluslararası düzeyde Kanıta Dayalı Hemşirelik Merkezleri, 

Kanıta Dayalı Tıp Kütüphanesi (Cochrane Library), Kanıta Dayalı Hemşirelik Dergileri 

(Evidence-Based Medicine Reviews, Medline vb.) ve elektronik veri tabanları (pubmed, SCI, 

EMBASE vb.) hemşireliğin elde edilebilir en iyi kanıta ulaşma yollarını oluşturmaktadır. 

İngiltere’de Oxford Üniversitesi tarafından 1993 yılında kurulan ve sistematik incelemelerin 

öncülüğünü yapan Cochrane Merkezi, ABD’de AHRQ (Agency for Health Research and 

Quality) ile benzer çalışmaları yapmaktadır. Bu merkezler tarafından yayınların taranması, 

sistematik olarak gözden geçirilip özetlenmesi yoluyla profesyoneller için çok önemli 

hizmetler sunulmaktadır. 

Ülkemizde de, araştırma yapmayı güdülemek, hemşirelik bakımına katkısı olabilecek 

araştırma bulgularını/kanıtları değerlendirmek, bakım sonuçlarını iyileştirecek kanıtları 

kullanmak ve kullanımı yaygınlaştırmak amacıyla okul hastane işbirliği içinde hemşirelikte 

kanıta dayalı uygulama merkezlerinin açılmasına, uygulama rehberlerinin hazırlanmasına, 

bu süreçte akademisyen ve uygulayıcı hemşirelerin birlikte çalışmasına ve karar 

mekanizmalarına katılmasına gereksinim vardır. 

 

Kanıt Değerlendirme ve Karar Verme Süreci  

Tüm profesyonel mesleklerde olduğu gibi hemşirelikte de KDU mutlak bir gerekliliktir. 

Ancak kanıtların kullanılması yerine geleneksel kararlar, deneyim, sezgi ve sağduyu ile 

hizmetin yürütülmesi, hemşirelerin KDH ile ilgili bilgi ve becerilerinin eksik olması ve iş 

merkezli çalışılmaları, hemşirelik süreci ile bireysel ve bütüncül bakım verilememesi 
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hemşirelikte hala aşılması gereken önemli problemlerdir. Bu anlamda Uluslararası 

Hemşireler Birliği de 2012 yılı temasını “Kanıttan Eyleme” olarak belirlemiş, yeterince 

bilgiye sahip olmadan karar vermenin mümkün olamayacağını açıkça ortaya koymuştur. 

ICN daha iyi bakım verilememesinde bu durumun temel faktör olduğunu, sağlık 

hizmetlerinde tüm topluma kaliteli hemşirelik hizmetlerinin sunulmasında kanıta dayalı 

yaklaşımların kullanması için sürekli çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu 

hedeflerin gerçekleşmesi için ICN sağlık politikalarının düzenlenmesine aktif katılan, ulusal 

ve uluslararası alanda sağlık eylem planları hazırlayan ve bakımda kanıtları kullanan bir 

hemşire modelini önermiştir (International Council of Nurses 2012). 

KDH için her şeyden önce hemşirelerin bağımsız karar verme potansiyelinin, diğer bir 

deyişle otonomisinin güçlendirilmesine gereksinim vardır (Karagözoğlu 2005, 2006, 2008). 

Kanıt düzeyi yüksek olsa bile her girişim her birey için uygun olmayabilir. Bu nedenle 

profesyonel bakımda elde edilen kanıtların uygulanabilirlik yönünden değerlendirilmesi ve 

doğru kararların alınması yaşamsal bir öneme sahiptir. Bu süreçte bireyin gereksinimleri ve 

tercihleri doğrultusunda etkili bir ekip çalışması ile yüksek kanıt değerine sahip girişimlerin 

profesyonel deneyimler ile bütünleştirilerek hayata geçirilmesi istenen ve beklenen sonuçtur 

(Craig ve Smyth, 2007; Gerrish ve ark., 2007; Thompson 2004). 

Klinik karar vermede kanıtlar düzey ve önemine göre sıralanmalı, bilimsel kanıtlar 

araştırma metodolojisi ve bulguları yönünden mutlaka değerlendirilmelidir. 

Araştırmalardan elde edilen sonuçlar, geçerlilik, güvenilirlik, hasta özelliklerine uygunluk, 

risk durumu, yararlılık ve uygulanabilirlik boyutlarıyla incelenmeli ve klinik kanıtlarla 

bütünleştirilmelidir (Brandt ve ark., 2009; Larrabee ve ark, 2007; Newhouse, 2007; Stichler, 

2010). Hasta bakımında yaşamsal ve kritik karar alma sürecinde anahtar rol oynayan 

hemşirelerin, kanıta dayalı uygulamaları gerçekleştirmeleri için; soru sorma, bu soruya yanıt 

arama, kanıtı eleştirel bir biçimde değerlendirme, sonuçları uygulama ve sonunda da 

uygulamanın sonuçlarını ölçerek değerlendirme gibi bazı temel becerilere sahip olmaları 

gerekmektedir. Bunun için, hemşirelerin öncelikle bilime inanmaları, entellektüel güçlerini 

kullanmaları ve düşünme becerilerini geliştirmeleri kaçınılmaz gerekliliktir (Karagözoğlu 

2005, 2006, 2008). 

 

Hemşirelik Uygulamalarının Kanıta Dayalı Olması ve Hemşirelikte Kanıt Düzeyi 

Yüksek Araştırmaların Kullanılması;  

 Hemşirelik uygulamalarının bilimselleşmesi, hemşirelik biliminin gelişmesi ve 

güçlenmesi, 

 Bakımın daha etkili sunumu için teori ve uygulama arasındaki boşluğun ortadan 

kaldırılması, 
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 Hemşirelerin gerçek ve uygulanabilir kanıtlar temelinde biyo-psiko-sosyal 

yönden kaliteli bakım verebilmesi, 

 Klinik alanda yaşanan problemlere bilimsel çözümler getirilebilmesi, 

 Sağlık bakım uygulamalarındaki tutarsızlıkların ortadan kaldırılması, 

 Hemşirelerin bakım sürecinde doğru, etkili ve bağımsız kararlar verebilmesi, 

 Hemşirelik uygulamalarına yenilik getirilebilmesi, 

 Hemşirelik bakımında standardizasyonun sağlanması, 

 Uygulama hatalarının en aza indirilmesi, 

 Bakım hizmeti alan bireylerin memnuniyetinin artması, 

 Hemşirelerin üretkenliği ve iş doyumunun artması,  

 Maliyet etkin uygulamaların hayata geçmesi, 

 Sağlık bakımı verenler için uygulama rehberlerinin oluşturulması,  

 Uygulama sonuçlarının objektif olarak değerlendirilmesi, 

 Etkili bir ekip işbirliğinin sağlanabilmesi, 

 Klinik uygulamalarda ve hasta bakım sonuçlarında fark yaratılabilmesi, 

 Bakım hizmeti alan bireylerin sürece katılımının sağlanması ve hasta otonomisinin 

güçlendirilmesi, 

 Hemşirelerin hizmet sundukları birey, topluma, sağlık ekibi ve meslektaşlarına hesap 

verebilmesi,  

 Hemşireliğin tıp ve diğer sağlık disiplinlerinin kanıt temelli uygulamalarına ayak 

uydurabilmesi için önemli ve gereklidir. 

 

Sonuç 

Sağlık alanında değişen çevre koşulları, toplumların yaşlanması ve kronik hastalıkların 

artması sonucu pahalı teknolojik ve farmakolojik yöntemlerin kullanılması, iletişim ve 

teknolojinin gelişmesi, toplumsal beklentilerin artması, insan haklarındaki gelişmeler ve 

kaynakların verimli kullanılması yönündeki baskılar sağlık alanındaki tüm profesyonelleri 

ispatlanabilir, güvenilir ve açıklanabilir kararlar almaya yönlendirmiştir. Günümüzde karar 

verme sürecinde kullanılan kapalı yöntemlerin yerini açık yöntemler almış ve kararlar daha 

şeffaf hale gelmeye başlamıştır. 

Dolayısı ile kanıta dayalı uygulamalar hemşireliğin bilimselleşmesi ve hemşirelerin 

otonom sahibi olmalarının temel yoludur. Bakım uygulamalarının kanıta dayalı olması 

bakım kalitesi ve bakım sonuçlarını iyileştirirken, bakımı standardize etmekte, hasta ve 

hemşire memnuniyetini arttırmaktadır. Bu bağlamda kanıta dayalı uygulamalar ile 

geleneksel uygulamalardan uzaklaşarak, en iyi kanıtların uygulandığı bakıma doğru hızlı bir 

değişim başlamıştır. 
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KANIT DÜZEYİ YÜKSEK ARAŞTIRMALAR YAPARKEN KARŞILAŞILAN 

ENGELLER 

 

Prof. Dr. Cemalettin CAMCI* 

*Genel Cerrahi Uzmanı 

 

 Kanıta dayalı uygulamaların tıp alanında son birkaç dekattır yoğunluğu artarak 

devam etmektedir. Önceleri kişilerin deneyimlerinden yola çıkılarak yapılan uygulamalarda 

bu tür sorgulama yapılmazken, son yıllarda yapılan araştırmaların/uygulamaların kanıt 

değeri sorgulanır olmaktadır.  

 Bilindiği üzere bilgi çağında yaşamaktayız. Bilgi eskiden uzun süreli güncelliğini 

korurken artık bilginin kısa yarı ömründen bahseder olduk. Günümüzde bilginin yarı ömrü 

72 güne kadar inmiştir (Sayek 2016). Aynı zamanda bilgi çağı ile birlikte internet çağında 

yaşamaktayız. Her ne kadar bilgiye ulaşmak eskiye göre kolay olsa da kaliteli ve gerçek 

bilgiye ulaşmak, ulaşılan bilginin kaliteli bilgi olup olmadığını test etmek kolay değildir.  

 Bu yüzden kanıt düzeyi yüksek bilgiyi elde etmek önemlidir.  

 İskoç Üniversitelerarası Kılavuz Ağı (Scottish Intercollegiate Guideline Network-

SIGN) grubunca yapılan Bilimsel Kanıt Düzeyi Sınıflandırmasında A-H  

arası kanıt düzeyleri tespit edilmistir. Buna göre;  

 

A Randomize klinik çalışmalar veya önemli tedavi etkileri olan çoklu 

klinik çalışmaların meta-analizleri 

B Düşük veya az anlamlı tedavi etkileri olan randomize klinik çalışmalar 

C Prospektif, kontrollü, randomize olmayan kohort çalışmalar 

D Önemli, randomize olmayan kohort çalışma veya vaka-kontrol 

çalışmaları 

E Vaka serileri; kontrol grubu olmayan hastaların derlenmiş vakalar 

serileri 

F Hayvan veya mekanik modellerle yapılan çalışmalar 

G Başka nedenlerle toplanan, varsayıma dayanan analizler sonucu elde 

edilen veriler veya tahminler 

H Mantıklı tahminler (ortak yaklaşımlar); kanıta dayalı protokoller kabul 

edilmeden önce sık uygulanan günlük pratikler 

 

A Randomize klinik çalışmalar veya önemli tedavi etkileri olan çoklu klinik çalışmaların 

meta-analizleri 
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B Düşük veya az anlamlı tedavi etkileri olan randomize klinik çalışmalar 

C Prospektif, kontrollü, randomize olmayan kohort çalışmalar 

D Önemli, randomize olmayan kohort çalışma veya vaka-kontrol çalışmaları 

E Vaka serileri; kontrol grubu olmayan hastaların derlenmiş vakalar serileri 

F Hayvan veya mekanik modellerle yapılan çalışmalar 

G Başka nedenlerle toplanan, varsayıma dayanan analizler sonucu elde edilen veriler 

veya tahminler 

H Mantıklı tahminler (ortak yaklaşımlar); kanıta dayalı protokoller kabul edilmeden 

önce sık uygulanan günlük pratikler 

 Bunu piramid ile ifade edecek olursak:  

 
 Kohort ne demek? 

 Kohort Latince kökenli eski Roma dan gelme askeri birlik anlamına gelen bir kelime 

olup, tıpta, belirli bir özelliğe sahip (aynı yılda doğma, aynı işte çalışma, aynı bölgede 

oturma v.b.) kişilerin oluşturduğu grup manasında kullanılan bir sözcüktür. "Kohort 

çalışma" dendiğinde topluluk çalışmaları akla gelmektedir.  

 Meta-analizlerin, daha önce yapılmış prospektif randomize çift kör/tek kör 

çalışmaların veya retrospektif analizlerin üst analizi olması nedeniyle devre dışı 

bırakıldığında, biz klinisyenler için kanıt düzeyi yüksek araştırmaların prospektif randomize 

kontrollü çalışmaların kanıta dayalı araştırmalar olduğu ortaya çıkar. Değeri daha az da olsa 
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retrospektif çalışmaların da kanıt düzeyi yüksek araştırmaların içinde olduğunu belirtmekte 

fayda vardır.  

 İnsanlar üzerinde araştırma yapılırken şüphesiz ki uyulması gereken kurallar vardır. 

1940 Nazi Almanya'sında Musevi dinine mensup insanlar üzerinde yapılmış olan akıl almaz 

deneysel çalışmalar nedeniyle ortaya çıkan ve 2013 de sekizinci kez revize edilen HELSINKI 

BİLDİRGESİ, insan üzerinde yapılan, yapılması planlanan araştırmaların yerel yasal 

düzenlemeleri için kılavuz rol görmektedir. Bu bildirge Dünya Tıp Birliği tarafından düzenli 

ve periodik olarak revize edilmektedir. Kural olarak hiçbir ülkenin bu konuda almış olduğu 

karar bildirgeyi yok sayamaz. Etik kuralların sık değişmemesi gerektiği ve bu bildirgenin de 

8 defa revize edilmesinin bu kuralı ihlal ettiği bazı yazarlarca dile getirilse de, günümüzde 

araştırma etiğinde uyulan daha derli toplu başka kurallar manzumesi elimizde yoktur. 

 Özellikle prospektif randomize tek/çift kör plasebo kontrollü çalışmalarda 

karşılaşılan güçlükler de Helsinki Bildirgesine uyduğumuz takdirde karşımıza çıkmaktadır. 

Her ne kadar "Plasebo" kullanımı ile ilgili maddeler 2013 Bildirgesinde "yumuşatılmış" olsa 

da "kanıtlanmış en iyi yöntemden daha az etkili girişim uygulanacak veya plasebo verilecek 

veya hiçbir girişimde bulunulmayacak hastaların, kanıtlanmış en iyi girişimin 

uygulanmamasına bağlı olarak, ilave ciddi veya geri dönüşsüz zarara uğramayacak olmaları 

halinde" kuralı ile plasebo kullanımına izin verilmektedir. Bu özellikle kanser tanısı almış 

hastaların tedavisinde ve bu grup hastalar üzerinde ilaç etkinliğinin araştırılmasında ve 

değerlendirilmesinde ciddi kısıtlayıcı/kafa karıştırıcı olmaktadır. Çünkü bu grup hastalara 

etkinliği olmadığı düşünülen madde verilmesi halinde hastaya yarar getirmemesi belki de 

zaman geçmesi nedeniyle zarar verilebilmesi sözkonusu olabilmektedir.  

 Yine Helsinki Bildirgesi 31. maddesi uyarınca;  

 "31. Hekim, tıbbi bakımın hangi yönlerinin araştırma ile ilgili olduğu konusunda 

hastayı tam olarak bilgilendirmek zorundadır. Hastanın, bir çalışmaya katılmayı reddetmesi 

veya hastanın çalışmadan çekilme kararı alması, hekim hasta ilişkisini asla olumsuz 

etkilememesi zorunludur." 

 Pratikte hasta, araştırmadan kendi isteği ile çekilmek istediğinde gerekli ve yeterli 

tedaviyi alamayacağı endişesi nedeniyle araştırmaya devam etmesinin ZORUNLU olduğunu 

düşünebilir. Bu da araştırmanın gönüllülük esasına halel getirecek bir durumdur.  Bu 

durumdan Hekim-Hasta ilişkisinin tam teşekkül edilmesi ile kaçınılabilinir ve hastaya 

araştırmadan çıktığı halde tedavisinin aksamayacağı güvencesi verilmelidir.  

 Planlamada karşılaşılan zorluklar açısından;  

 Yine Helsinki Bildirgesi; araştırıcının araştırmayı yapabilecek yeterliliğe sahip olması 

gerekliliğini, karşısına çıkabilecek sorunları önceden tahmin edebilmesini ve ortaya 

çıkabilecek riskleri ve bunlarla başedebilmesini koşullar. Bunları sağlayamıyorsa hekimin bu 

araştırmada görev almamasını söyler. (Madde 18) 
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 Bu yüzden randomize prospektif kontrollü çalışma planlanırken çalışmanın nereye 

yönlenebileceği en azından tahmin edilerek, hasta ve sağlam gönüllüler açısından  fayda/risk 

oranının risk lehine gelişmesi durumunda çalışmacının çalışmayı sonlandırabilecek 

öngörüye sahip olabilmesi gereklidir (competency). 

 Uygulamada karşılaşılan zorluklar açısından; 

 Burada tek kör ve çift kör araştırma terimlerini açıklamakta fayda var. Tek kör; 

Deneğin hangi grupta (tedavi/kontrol grubu) olduğunu bilmediği ancak araştırıcının bildiği 

çalışmadır. Çift kör araştırmada ise ne denek ne de araştırıcı grupları bilir. Sadece kodlar 

vardır ve bu kodları çalışmayı organize eden kişi/grup bilir. Araştırma ilaç etkinliği 

araştırması ise araştırıcı kodu yazan ilacı deneğe (hastaya veya gönüllüye) verir. Burada ilacı 

veren kişinin "etkili ilaç budur" veya "bu ilacı içmeniz halinde düzeleceksiniz" gibi 

yönlendirici ifadeleri kullanması kişide yine "psikolojik" plasebo etkisi yapabileceğinden 

dolayı bu tür söylemlerden kaçınılmalıdır. Çalışmayı uygulayıcı hasta veya sağlam gönüllü 

üzerinde yönlendirici ifadelerde bulunmamalıdır.   
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HEMŞİRELİKTE DENEYSEL ARAŞTIRMA ÖRNEKLERİ 

 

Prof.Dr. Nevin KUZU KURBAN* 

*Pamukkale Üniversitesi- Sağlık Bilimleri Fakültesi- Hemşirelik Bölümü- Hemşirelik Esasları Ana Bilim 

Dalı  

Deneysel araştırmalar özellikle neden-sonuç ilişkilerinin en iyi incelendiği ve güçlü 

kanıtlar sağlayan araştırmalardır. Müdahale araştırmaları olarak da bilinir. Bir araştırmanın 

tam deneysel olması için bazı temel koşulları (girişim, kontrol ve randomizasyon) sağlaması 

gerekir. Bu koşulların tümünün birlikte bulunmadığı araştırmalar yarı deneysel araştırmalar 

olarak değerlendirilir. Her tipteki araştırmadan elde edilen bilgiler değerli olmakla birlikte, 

deneysel araştırmalar deneysel olmayan araştırmalara göre daha güçlü olarak kabul edilir 

Deneysel araştırma tasarımları, genel olarak “tam deneysel araştırma tasarımları” ve 

“yarı deneysel araştırma tasarımları” ve “tek gruplu son test tasarım” olarak 

sınıflandırılabilir. Bu metinde bu tasarımların genel özellikleri ile deneysel tasarımların 

avantaj ve dezavantajları sunulmuştur.  

Yarı-deneysel (Quasi-experimental) bir araştırma örneği olarak kendi doktora tez 

çalışmam (The effect of cold on the occurence of bruising, haematoma and pain at the 

injection site in subcutaneous low molecular weight heparin IJNS 38:1, 51-59 (2001)) ile ve 

bu makaleye Web of Science’ta atıf yapmış, makalelerden birisi olan (A study on the effect 

of the duration of subcutaneous heparin injection on bruising and pain” Journal of 

Clinical Nursing 17, 378–385 (2008)) adlı makalenin deneysel tasarımları sunulmuştur. 

Ebcho Medline veri tabanından farklı kelime bileşimleri ile Türkiye’de 

hemşire/akademisyenler tarafından yapılmış deneysel çalışma örnekleri sayısal olarak 

sunulmuştur. Sonuçta, deneysel çalışma tasarımlarını güçlendirmek için öneriler 

getirilmiştir.  
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BİLİMSEL YAYIN ETİĞİ İLKELERİ, YANILTMALAR YANILTMALARI 

ÖNLEMEYE YÖNELİK ÖNERİLER 

 

Prof. Dr. Nurten Akarsu 

Hacettepe Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 

 

Bilimsel bir yayının dayanağı olan araştırmanın doğruluk düzeyi sadece dergi 

editörlerini akademik yükseltmeye karar veren yöneticileri, bilimsel okuyucuları değil tüm 

toplumu ilgilendiren bir konudur. Yayın etiği ile ilgili kurallar yıllar süren acılı deneyimler 

sonucunda ortaya konmuş evrensel olarak uyulması gereken değerler bütünüdür. Bilimsel 

sahtecilik başlıca iki kapsamda karşımıza çıkmaktadır.  

1-) Değersiz yayın: Kötü niyetli olmayan ancak özensiz ve bilimsel metodolojiye 

uymayarak yanlış sonuçlara ulaşma. 

2-) Bilimsel sahtekarlık, yalancılık ve saptırma. Kasıtlı olarak bilimsel verileri saptırma 

ya da doğrudan olmayan veriyi üretme.  

Araştırıcılar arasında ilkinin daha kabul edilebilir olduğu yönünde yaygın bir algı hatası 

olmakla birklikte sonuçlar açısından her ikisi de akademik düzende kabul edilmeyen ve 

tespit edildiğinde bilimsel alandan derhal dışlanması gereken davranışlardır. Bilimsel 

yanıltma biçimleri 1-) Yazarlık hakkı sorunları; 2-) Korsanlık (plejarizm); 3-) Uydurmacılık 

(fabrikasyon); 4-) Çoklu yayın (duplikasyon); 4-) Bölerek yayınlama (salamizasyon); 5-) 

İnsan-hayvan etiğine saygısızlık; 6-) kaynakların taraflı seçilmesi; 7-) Taraflı yayın (çıkar 

çatışması) şeklinde karşımıza çıkabilir (Ruacan, Gazi Tıp Dergisi 2005: 16, 4:147-149. Çok 

sayıda bilimsel araştırma eğitimi dersi verilmekle birlikte araştırıcılarımız arasında hızlı 

yükselme telaşı bu kavramların ne anlama geldiğinin tam olarak anlaşılamamasına ya da 

görmezden gelinmesine neden olmaktadır. Oysaki uluslararası alanda bu alanı denetleyen 

komitelerin tavsiye kararlarına göre hareket edilmektedir. International Commitee of 

Medical Journal Editors (ICMJE) bu komitelerden en kapsamlı çalışanıdır ve gerek tavsiye 

kararları gerekse standartlarına uygun yayın yapan dergiler web tabanında 

yayınlanmaktadır. Kısaca “kimse fark etmez” diye yapılan yayınlar “fark edilir” ve sadece 

sahteciliği yapan bireyin değil ilgili üniversitenin de bilimsel alandan dışlanmasına neden 

olabilir.  

Bilimsel sahtecilik ile mücadelede bireyin farkındalığı birinci önemlidir. Yayınların 

kriter doldurmak için yapılmayıp bilimsel merak, analiz, sentez ve yapılabilirlik göz önüne 

alınarak planlanması ilk ve en önemli kriterdir. Güçlü akademik kurullar, verilerin 

akademik kurullarda korkmadan tartışılabilmesi, veri kayıtlarının düzgün olarak tutulması, 

arşivlenmesi ve denetlenmeye açık oluşu bilimsel sahteciliği azaltacak önlemlerdr. Güçlü 

etik kurullar araştırıcıya yerinde geri bildirimler, hakların uluslararası düzeyde tartışılması 



 

67 
 

açısından kritik öneme sahiptir. Unutulmamalıdır ki rekabetçi buluşlarda ilk saldırı etik 

açıdan gelir, etik kurulların bu noktadaki duruşu bilimsel hakların korunması açısından 

tartışılmaz önemdedir. Araştırmaları fonlayan güçlü bilim kurulları araştırmaların bağımsız 

hakemlerle incelenmesi, verilerin denetlenebilir olması açısından son derece önemlidir. 

Ülkemizde büyük oranda araştırma bireysel çabalarla yapılmaktadır. Proje destekleri 

olmaksızın başlatılıp yürütülen araştırmalar temel olarak bilimsel saptırmaya açık 

çalışmalardır. Özellikle sağlık alanında tek kişilik araştırmalar araştırma ekibi ve ekip içi 

değerlendirmeden yoksun olduğu için güvenilirlikleri sınırlı ve pek de ciddiye alınmyan 

yayınlardır. Dergi seçerken “peer review (akranlar arası değerlendirme) yapan yüksek 

impactlı, standartları oturmuş dergilerin seçilmesine özen gösterilmelidir.  Sonuç olarak 

bilimsel sahtecilikle mücadele akademik farkındalık gerektirir ve akademik kültürün 

yıpratıldığı her ortamın sahteciliğin artması ile sonlanacağının farkında olarak akademik 

kültüre sahip çıkmak gereklidir.  
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KLİNİK ARAŞTIRMA YAPARKEN YAŞANAN ZORLUKLAR 

 

Prof. Dr. Reva BALCI AKPINAR 

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı 

 

Hemşireler, hastaların sağlığına ve refahına katkıda bulunan klinik uygulamaları 

geliştirmek, hemşirelik bilgisine katkıda bulunmakla yükümlüdürler. Bu sunumda klinikte 

yürütülen ve insanlar üzerinde test edilen hemşirelik araştırmaları yapılırken yaşanan 

güçlüklerden bahsedilecektir. Makale kişisel ve hemşire araştırmacıların yaşadıkları 

deneyimlerden yola çıkılarak kaleme alınmıştır.  

Klinik araştırma gönüllülerle yapılan ve belli bir sağlık sorununu hakkında önceden 

belirlenmiş, cevabı bilinmeyen bir soruyu aydınlatmaya yönelik bilimsel bir araştırmadır. 

Klinik araştırmalar, tıbbi veya biyolojik bilginin geliştirilmesi adına insanlar 

üzerinde uygulanan sistematik biyomedikal araştırmalardır (1, 2). Klinik araştırmalar 

aşağıdaki amaçları kapsayacak şekilde yapılmaktadır. 

a) Belirli bir hastalıktan korunmaya yönelik uygulamalar (örneğin aşı çalışmaları) 

b) Yeni tedavi yöntemlerini araştırmak veya bilinen bir tedavi yönteminin daha etkin 

kullanım şeklini bulmaya yönelik çalışmalar (örneğin yeni bir antibiyotik veya kanser 

ilacının araştırılması). 

c) Yeni tanı yöntemlerinin geliştirilmesi   amacıyla yapılan çalışmalar 

d) Ciddi hastalığı olan kişilerde yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar (1) 

Yapılan “klinik araştırma” tanımlarına ve örneklere bakıldığında hemşirelik 

araştırmalarını da kapsayan daha geniş bir tanıma gereksinim olduğu aşikardır.  

Hemşirelik uygulamalı bir meslektir, o halde hemşirelik araştrımaları da uygulama 

ağırlıklı olmalıdır. Klinik araştırmalar fazla zaman, özveri ve destek gerektirir. Bu nedenle 

özellikle sürenin sınırlı olduğu durumlarda (örn, tezler, akademik kaygılar nedeni ile 

yapılan çalışmalar) klinik araştırmalardan uzaklaşılmaktadır. Klinik araştırma yapmak için 

hemşire araştırmacının hevesli, çalışkan ve özverili olması gerekmektedir.  

Ulusal ve uluslararası önemli hemşirelik dergilerinin (10 ulusal, 10 uluslararası) son 5 

sayısında yayınlanan makaleler incelendiğinde; ulusal dergilerde yayınlanan 290 makalenin 

yalnızca %2,7’inin (n=8),  uluslararası dergilerde yayınlanan 454 makalenin ise %10,1’inin 

(n=46) klinik deneysel/yarı deneysel araştırma olduğu görülmüştür. Yapılan bir araştırmada 

(3) Avrupa’nın önde gelen üç hemşirelik araştırma dergisinde yayınlanmış toplam 517 

makalenin % 88' inin (n = 455) klinik olmayan araştırma, % 12'sinin (n = 62) klinik müdahale 

çalışması olduğu belirtilmiştir. Bu oranlar dünyada ve ülkemizde klinik hemşirelik 

araştırmalarında önemli güçlüklerin yaşandığını göstermektedir. 
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Klinik araştırma sürecinde en sık yaşanan sorunların konu belirleme, araştırma izni alma 

ve veri toplama aşamalarında olması nedeniyle makalede yalnızca bu aşamalarda yaşanan 

güçlüklere değinilecek, araştırma raporunun yazımı ve yayınlatma aşamaları ele 

alınmayacaktır. 

 

Araştırma Konusunu Belirleme Sürecinde Yaşanan Zorluklar 

Araştırma konusunu bulmak için araştırma ortamını bilmek ve içinde olmak gerekir. 

Oysa mevcut sistemde hemşire araştırmacılar kliniklerde yalnızca öğrenci uygulamalarını 

gerçekleştirmek için sınırlı sürelerde bulunmaktadırlar. Bu durum gerçek ve araştırılması 

öncelikli sorunların belirlenememesine yol açmaktadır. Araştırmaların çoğunun 

akademisyenler tarafından ve genellikle akademik bir amacı gerçekleştirmek için yapıldığı 

ve bu nedenle araştırma sonuçlarının hemşirelik sorunlarına çözüm getirmekte yetersiz 

kaldığı belirtilmektedir (4). Bu durum; zaten zayıf olan “araştırma kullanımını”  

engellemekte, uygulayıcıların hemşirelik araştırmalarına ve sonuçlarına değer vermemesine 

yol açmaktadır (5). 

Araştırmacılara “araştırma konusunu nasıl belirliyorsunuz?” sorusu yöneltildiğinde; 

“literatür taraması yaparak” yanıtını vermektedirler. Literatür taraması araştırma konusu 

belirlemek için bir yol olabilir, ancak gerçek sorunları belirlemede yeterli değildir. Planlanan 

araştırmanın klinik uygunluğunun, bilimsel değerinin ve uygulanma gücünün olması 

gereklidir (5). Bu özellikleri taşımayan konuların araştırılması zaman ve para kaybına, 

araştırma sonuçlarının kullanılmamasına ve hemşirelik araştırmalarının gerekliliğine olan 

inancın azalmasına yol açmaktadır. 

 Yayınlanmış klinik araştırma makalelerinin bir bölümünün hemşirelik uygulamaları ve 

hemşirelik bilgisi ile ilişkili olup olmadığı tartışmalı bir diğer konudur. Örneğin alternatif 

terapiler konusunda hemşireler ne kadar donanımlıdır, bu uygulamaların insan fizyolojisi ve 

sağlığı üzerindeki etkilerini tam olarak açıklayacak bilgiye sahip midir ve bu uygulamaları 

gerçekleştirmek için yetkili midir?  

Tez danışmanlığı yürüten öğretim üyeleri hemşirelikte araştırılması öncelikli konuları 

belirleyerek lisansüstü öğrencilerini bu alanda çalışmaya yönlendirmelidir. Konu hem 

danışmanın hem öğrencinin uzmanlık ve ilgi alanlarına uygun olmalıdır. Oysa 

danışmanların çalışmalarının dağınık, belki de çok az deneyimli olduğu ya da ilgi 

duymadığı konulardan oluştuğu da sıklıkla görülmektedir. Bu durumda öğrenci araştırma 

sürecinde yeterli danışman desteği alamamaktadır.  

 

İzin Alma Sürecinde Yaşanan Zorluklar 

Araştırma için ilk izin etik kurullardan alınmaktadır. Çalışmada yapılması planlanan 

girişimlerin araştırmacı tarafından uygulanabilirliği konusundaki tereddütler, 
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yönetmeliklerdeki engeller/belirsizlikler, uygulanacak girişimin hasta üzerindeki olumsuz 

etkilerinin bilinmemesi etik kurul izin sürecindeki en temel güçlüklerdendir. Bunun dışında 

son yıllarda akademik performans ve teşvik kaygısı gibi durumlar etik kurullara çok sayıda 

ve özentisiz başvurunun yapılmasına bu durum da etik kurul raporlarının alınmasında 

gecikmelere neden olmaktadır.  Etik kurullar tarafından etik dışı konularla ilgili olarak 

verilen düzeltmeler de araştırmacıları daha yolun başında yormaktadır. 

Çalışma için ilgili kurum ya da kurumlardan izin alamama sık rastlanan bir sorun olarak 

görülmektedir. Çalışma izni alınması için gerekli prosedürler fazla ve zaman alıcıdır. Birçok 

tez çalışmasına bu nedenle geç başlanmakta, hatta konu değişikliği yapılmaktadır. İzin 

vermede yetkili olan kişilerin hemşirelik çalışmalarına yabancı olması, uygulanacak girişimle 

ilgili tereddütlerin ve endişelerin oluşması, bireysel ve keyfi tutumlar, izin talep formlarının 

araştırmacılar tarafından yeterince açıklayıcı hazırlanmaması izin sürecini olumsuz etkileyen 

başlıca nedenler arasındadır. Etik açıdan uygun bulunduğu halde kurum izni alınamadığı 

için yapılamayan çalışmalar önemli zaman ve emek kaybına yol açmaktadır.  

Klinik çalışma izinlerinin alınmasında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri de 

özellikle hekimlerden gelen, izine karşılık olarak istenen yazarlık talepleridir. Hediye 

yazarlık etik açıdan önemli bir sorundur ve bu sorun hemşire araştırmacılarda zaten düşük 

olan klinik araştırma motivasyonunu iyice düşürmektedir.  

  İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalarda gönüllü katılımcı bulmada da güçlükler 

yaşanmaktadır. Hastalarla yapılan klinik çalışmaların kamuoyu ve kitle iletişim araçları 

önu ndeki kötu  u  nu , araştırmaya katılmanın kendisine sağlayacağı yararı anlayamaması 

gönüllü katılımı olumsuz etkilemektedir.  

 

Veri Toplama Sürecinde Yaşanan Zorluklar 

Klinik araştırmalarda çalışma evreninin listelenememesi örneklem yöntemlerini 

sınırlamaktadır. Araştırmayı etkileyebilen değişkenlerin bilinmemesi ve kontrol altına 

alınamaması, çalışma yürütülürken klinik tedavi ve müdahalelerin devam ediyor olması, bu 

müdahalelerden araştırmacının haberdar edilmemesi (işbirliği yetersizliği), yapılan 

müdahalenin çalışmaya etkisinin bilinmemesi kinik hemşirelik araştırmalarını hem 

güçleştiren hem de güvenilirliğini olumsuz etkileyen en önemli unsurlardır. Çalışmaya 

alınan gönüllünün taburcu edilmesi, farklı bir kliniğe alınması gibi hemşire araştırmacıların 

kontrolünde olmayan durumlar zaman ve emek kaybına neden olmaktadır. Disiplinlerarası 

işbirliği ile yapılan çalışmalarda bu sorunun önemli ölçüde azaltılabileceği düşünülmektedir. 

Hemşirelik araştırmaları incelendiğinde klinik araştırmaların birçoğunun lisanüstü tez 

kaynaklı olduğu görülmektedir. Lisansüstü tezler danışman ve öğrenci ile yürütüldüğünden 

bu araştırmalara diğer öğretim üyelerinin katkısı sınırlı olmaktadır. Lisanüstü öğrencilerin 

tez danışmanları ile aynı kurumda/ilde bulunmamaları ya da danışman öğretim üyesinin 
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girişimin uygulamasında öğrenciyi sınırlı desteklemesi veri güvenliğini tehdit eden bir 

unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Klinik ve deneysel araştırma deneyimi zayıf olan araştırmacılar, deney yöntemi/modeli 

hakkındaki bilgilerinin ve bu konudaki yazılı kaynakların yetersizliğinden yakınmaktadırlar. 

Hemşirelik araştırmalarında kullanılan deney modelleri hakkında yazılı kaynak 

oluşturulması gerektiği düşünülmektedir.  

Araştırmacılar yoğun iş yükü nedeni ile çalışma verilerini mesai sonrasında ya da izin 

günlerinde toplamak zorunda kaldıklarını ifade etmektedirler. Bu durum araştırmacının 

hevesini, motivasyonunu ve araştırmaya gösterdiği özeni azaltmaktadır. Bu anlamda klinik 

hemşireleri de iş yükü ve araştırmalara olan olumsuz tutumları nedeni destek taleplerini geri 

çevirmektedir. Peki hemşireler araştırmalara neden destek vermelidir? Klinik hemşirelerini 

araştırmalara dahil etme, onların desteğini alma konusunda akademisyen hemşireler 

yeterince çaba göstermekte midir?  

Araştırmalarda verilerin doğru ve güvenli toplanmasında deneyler için hazırlanmış 

uygun ortamların hazırlanması zorunlu ve gereklidir. Hemşirelik araştırmalarında yapılan 

çoğu deneyin gidişatını çevresel faktörler etkileyebilmekte buna karşın hemşireler 

deneylerini çoğu kez hasta odasında gerçekleştirmek zorunda kalmaktadırlar. Uygun bir 

deney ortamının hazırlanmasının önünde birçok engel bulunmaktadır. Hastane 

politikalarında hemşirelik araştırmalarına yer verilmemiş olması, hastanelerin fiziksel alt 

yapılarının bu anlamda düzenlenmemiş olması başlıca engellerdir. Hemşire araştırmacıların 

parasal kaynakları etkin kullanma ve büyük bütçeli araştırma projelerini alma konusunda 

daha cesaretli olmaları gerekmektedir. 
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PROJE DENEYİMLERİ, BestCARE PROJESİ: 

TAMAMLAYICI TERAPİLERLE AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARINDA 

HEMŞİRELİK BAKIMININ GELİŞTİRİLMESİ 

 

Yard Doç Dr İlkay BOZ* 

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD 

 

Özet 

Toplumda tamamlayıcı terapilerin giderek artan ve yaygın şekilde kullanılması, sağlık 

bakım profesyonellerinin güvenli ve uygun tamamlayıcı terapiler konusunda bilgi sahibi 

olmasını gerektirmektedir. Tamamlayıcı terapiler konusunda sınırlı bilgiye sahip olan 

hemşireler, konuyla ilgili bakım verdikleri bireyleri yeterince bilgilendirememektedirler. 

Bununla birlikte hemşirelerin tamamlayıcı terapilerle ilgili olumlu bir tutuma sahip 

olduğunu ve bu konuda kendilerini geliştirmek istedikleri bilinmektedir. Tamamlayıcı 

terapilerle Avrupa Birliği standartlarında hemşirelik bakımının geliştirilmesi adlı bir 

Erasmus Plus Stratejik Ortaklıklar ve Mesleki Eğitim projesi olan BestCARE, Akdeniz 

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi koordinatörlüğünde, Türkiye ve Avrupa’dan altı ortakla 

Eylül 2014-Eylül 2016 tarihleri arasında yürütülmüştür. Projenin temel hedefi Türkiye ve 

Avrupa'dan masaj, aromaterapi, refleksoloji, reiki ve gevşeme egzersizleri gibi tamamlayıcı 

terapiler konusunda kadın doğum ve onkoloji kliniğinde çalışan hemşirelerin bilgi ve 

becerilerinin arttırılmasıdır. Bu kapsamda 15 hemşire, 14 gün süreyle İngiltere’deki bir 

tamamlayıcı terapi merkezinde teorik ve uygulamalı mesleki eğitim almıştır. BestCARE, 14 iş 

paketinden oluşmaktadır. BestCARE'in çıktıları, web sitesi, e-öğrenme platformu, kısa 

videolar, referans ve el kitapları, müfredat önerisi ve simülasyon laboratuarıdır. BestCARE 

projesi sonunda hemşireler tamamlayıcı terapiler konusunda bilgi, beceri ve deneyim 

kazanmış, hasta, hasta yakınları ve sağlık profesyonellerinde farkındalık ve duyarlılık 

oluşturmuştur. Ayrıca bu proje Türkiye ve Avrupa'da daha fazla araştırmanın yürütülmesi 

için rehber niteliğindedir. 

Anahtar kelimeler: Avrupa Birliği Projesi, BestCARE, Hemşirelik, Tamamlayıcı 

Terapiler 

Giriş 

Tamamlayıcı Terapilerin kullanımı son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde birçok birey, sağlığı geliştirmek, hastalıkları 

önlemek, hastalık durumunda bakım ve tedaviyi desteklemek amacı ile tamamlayıcı 

terapileri kullanmaktadır. Hastaların tamamlayıcı terapilere yönelik ilgisindeki artış, sağlık 

bakım profesyonellerinin ve sağlık ekibi üyesi olarak hemşirelerin, tamamlayıcı terapilerde 

rol almasını gerektirmiştir.  
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Bu sunumla tamamlayıcı terapiler konusunda hemşirelerin bilgi ve deneyimlerinin 

arttırılması amacıyla yürütülen BestCARE Erasmus Plus projesinin hazırlık, başvuru ve 

yönetim süreçlerinin, proje sonuç ve çıktılarının paylaşılması amaçlanmıştır.  

Proje Fikri 

BestCARE proje fikri, proje ekibinin uzun yıllar tamamlayıcı terapilerin üzerine 

yaptıkları çalışmaların ardından teori ile pratik arasındaki boşluğu kapatmak üzere etki 

büyüklüğü geniş çözümler üretebilmek amacıyla bu alanda bir mesleki eğitim projesine 

ihtiyaç duymasıyla ortaya çıkmıştır. Proje Ekip üyeleri katıldığı proje eğitimlerinde 

workshoplarda bu fikirleri üzerine çalışmalar yürütmüş, proje fikri olgunlaştırılmıştır.  

Proje Fon Kaynağının Seçilmesi 

Proje fikrinin hayata geçirilebilmesinde önemli bir adım olan olası ve uygun fon 

kaynağının seçilmesidir. Bu kapsamda BestCARE için olası kaynaklar değerlendirilmiştir. 

Temelde bir araştırma projesi olmadığı için TÜBİTAK fonları gibi araştırma temelli projeler 

elenmiştir. Literatürde tamamlayıcı terapilerle ilgili ulusal ve AB düzeyindeki hemşirelik 

alanında yürütülen uygulama ve eğitim projeleri incelenmiştir. Özellikle ADAM veri tabanı 

uygun bir arama motoru olarak karşımıza çıkmıştır. Mesleki eğitim açısından yüksek ve 

uygun fon kaynaklarının olması, Avrupa Birliği çerçevesinde multikültürel etkileşimlere 

olanak sağlaması, AB ülkelerindeki hemşirelik uygulamalarını yerinde gözlemleme ve 

deneyimleme fırsatları nedeniyle Erasmus Plus projeleri fon kaynağı olarak seçilmiştir.  

Proje Yazım Süreci 

Projenin yazım dili İngilizcedir. Türkiye Ulusal Ajansı www.ua.gov.tr adresi üzerinden 

2014 yılı Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Projeleri KA202 (Key Action) formlarını 

indirilerek ilgili bölümler ve sorulara göre proje yazım süreci başlamıştır.   

PIC numarası 

Erasmus projelerine başvuruda her kurumun Avrupa Komisyonu Katılımcı Portalının 

Tek Kayıt Sistemine (Unique Registration Facility: URF) kayıt yaptırması ve dokuz haneli 

PIC kodunu (Kullanıcı Tanımlama Kodu) alması zorunludur. Üniversitelerin tek bir PIC 

kodu bulunduğu ve her aday proje aynı PIC numarasını kullandığı için yeni bir PIC 

alınmamıştır.  

Projenin Kavramsal Özeti 

Proje yazım sürecinin başında BestCARE’in ortaklarının seçimi yapılmıştır. Ulusal 

ortaklar proje uygulama mantığına göre seçilmiştir. AB ortaklarının seçiminde konuyla ilgili 

literatür taranarak AB’de kapsamlı eğiitm ve uygulamam merkezlerine ulaşılmıştır. Bu 

merkezleri projeye davet etmek üzere bir Kavramsal Özet (Concept Note) hazırlanmıştır. 

Kavramsal özette konunun önemi, AB boyutu, projenin amaçları, temel aktiviteleri, 

yararlanıcıları, etkisi, beklenen sonuçları, çıktıları, bütçesi, süresi ve ilgili ortaklardan 

beklentiler yer almaktadır.  

http://www.ua.gov.tr/
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Sözleşmeler 

Proje davetini kabul eden kurumlarla Sözleşme (Mandate) imzalanmıştır. Başvuru 

sürecinde bu mandateler sisteme yüklenmektedir.  

Projedeki Görev Dağılımı 

Erasmus plus projelerinde bir yasal temsilci, bir temas kişisi belirlenmelidir. 

Üniversitelerde yasal temsilci doğal olarak kurumun en üst düzey yöneticisi yani 

Rektörüdür. Proje yürütme süreçlerinde projenin yasal temsilcisi bu görevi yetki devri ile 

koordinatör kişiye bırakmaktadır. Koordinatör/ Temas kişi (contact person) ise proje ekip 

üyeleri arasından seçilmektedir. BestCARE projesinin temas kişisi yasal olarak Prof Dr 

Zeynep ÖZER olarak belirlenmiştir. Proje ekibi çekirdek kadrosu yönetici (manager), 

araştırması (researcher), teknik asistan (technical assistant) ve idari asistan (administrative 

assistant) olmak üzere dört kişiden oluşmaktadır.  

Proje Yol Haritası 

Projenin yol haritası (road map) proje başında hazırlanmış ve sisteme ayrı bir excel 

formunda girilmiştir. 

Proje Başvuru Süreci 

Proje yazım süreci yaklaşık 4 ay sürmüştür. Yazım sürecinin sonunda 30 Nisan 2014 

tarihinde “https://turna.ua.gov.tr” adresli TURNA Ulusal Ajans Elektronik Proje Yönetim 

Sistemi üzerinden BestCARE projesi sisteme online olarak yüklenmiştir. Yaklaşık beş aylık 

bir değerlendirme süreci sonunda Eylül 2014’te www.ua.gov.tr  adresinden sonuçlar 

açıklanmış, Türkiye’den 2014 yılı Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Projeleri KA202 

gönderilen 250 projeden BestCARE ile birlikte 25 proje kabul edilmiştir. 

BestCARE Projesi 

“Tamamlayıcı Terapilerle Avrupa Birliği Standartlarında Hemşirelik Bakımının 

Geliştirilmesi (Ref. 2014-1-TR01- KA202-013246)” (BestCARE) projesi hemşirelerin liderlik 

ettiği, Erasmus+ Programı 2014 Yılı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Projesi 

kapsamında yürütülen iki yıllık bir projedir. BestCARE, Ekim 2014-Ekim 2016 tarihleri 

arasında gerçekleştirilmiştir. Projenin toplam bütçesi 266.694.00 Euro’dur. BestCARE projesi 

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep ÖZER ve Yard. 

Doç. Dr. İlkay BOZ’un koordinatörlüğünde, üç yerel ve üç uluslararası olmak üzere toplam 

altı ortakla yürütülmüştür. Projenin yerel ortakları; Antalya Valiliği Avrupa Birliği Proje 

Koordinasyon Merkezi (CEUPA), Antalya Kamu Hastaneleri Birliği, Sağlık ve Doğal 

Terapiler Derneği’dir. Projenin uluslararası ortakları; Centro Studi Delle Professioni 

Sanitarie-CESPI, (İtalya), Athena School of Natural Therapies (İngiltere) ve EURO-CERT 

Akademi (Almanya)’dır.  

 BestCARE projesiyle, onkoloji ve kadın doğum alanında çalışan hemşirelerin 

tamamlayıcı terapilerden reiki, refleksoloji, aromaterapi, masaj terapi, gevşeme egzersizleri 

http://www.ua.gov.tr/
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ile ilgili profesyonel bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanmıştır. Ayrıca BestCARE ile 

güvenli bir yaklaşımla tamamlayıcı terapilerin bakımda kullanılması, eğitimde kazanılan 

bilgi, deneyim ve becerilerin diğer sağlık bakım profesyonelleri ile paylaşılması ve iş 

birliğinin arttırılması, bilgi ve iletişim teknolojileri ile sağlık bakım profesyonellerinin 

donanımlarının arttırılması, kültürel farkındalık ve duyarlılık oluşturulması amaçlanmıştır. 

BestCARE Projesi İş Paketleri 

BestCARE projesi kapsamında 14 iş paketi yürütülmüştür: 

1. Proje logo ve kimliğinin oluşturulması: Projenin toplumda görünürlüğünün 

arttırılması, yaygınlaştırılması, proje aktivitelerinin duyurulması ve paydaşların 

bilgilendirmesi için, proje logo ve kimliği ve yaygınlaştırma materyalleri CEUPA tarafından 

koordinatör kurumun iş birliği ile geliştirilmiştir. Tüm yaygınlaştırma materyallerinde ve 

aktivitelerinde proje logo ve kimliği kullanılmıştır. 

2. Tamamlayıcı terapilere ilişkin eğitim materyallerinin geliştirilmesi: Hemşireler, 

öğretim elemanları, öğrenciler için reiki, refleksoloji, masaj, aromaterapi, gevşeme ve hayal 

etme egzersizlerini içeren referans kitap ve el kitabı hazırlanmıştır. “Hemşirelik Bakımında 

Tamamlayıcı Terapiler” adlı referans kitap, Türkçe ve İngilizce dillerinde basılmış, Almanca 

ve İtalyanca dillerinde e-kitap olarak hazırlanmıştır. “Hemşireler İçin Tamamlayıcı 

Terapiler” el kitabı ise, Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmıştır. Tüm kitaplar BestCARE 

web sayfasına (http://www.bestcareproject.eu/) yerleştirilmiştir.   

3. Tamamlayıcı terapilerle ilgili eğitim müfredatı geliştirilmesi: Akdeniz Üniversitesi 

Hemşirelik Fakültesi lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim müfredatında tamamlayıcı 

terapiler dersi bulunmamaktadır. İç Hastalıkları Hemşireliği doktora programında, 

“Hemşirelik Bakımında Tamamlayıcı Terapiler” adlı dört kredilik bir ders açılmıştır. Ayrıca 

tamamlayıcı terapilerle ilgili ulusal ve uluslararası lisans müfredatları incelenmiş ve 

tamamlayıcı terapiler lisans müfredatı hazırlanmıştır. Bu müfredat Sağlık Bakanlığı ve 

Yüksek Öğretim Kurumu’na gönderilmiştir. 

4. Proje web sitesinin hazırlanması: Projenin web sayfası 

http://www.bestcareproject.eu tüm ortakların dillerinde hazırlanmıştır. Web sitesi 2021 yılına 

kadar açık kalacaktır. 

5. Tamamlayıcı terapilere ilişkin bilgi ve iletişim teknolojileri temelli (ICT) eğitim 

programı hazırlanması: ICT e-öğrenme modülü koordinatör kurum tarafından 

hazırlandıktan sonra, EUROCERT Academy ile yapılan bir workshopta içerik geliştirilmiş ve 

genişletilmiştir. ICT platformu Türkçe, İngilizce ve İtalyanca dillerinde hazırlanmış ve 

BestCARE web sitesine entegre edilmiştir.  

6. Tamamlayıcı terapilerle ilgili kısa videoların hazırlanması: Tamamlayıcı terapilerle 

ilgili öğrenmenin desteklenmesi amacıyla, ICT platformu ve derslerde kullanılmak üzere, 

http://www.bestcareproject.eu/
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masaj, aromaterapi, refleksoloji ile ilgili kısa videolar hazırlanmıştır. Kısa videolar BestCARE 

web sitesi ve ICT platformuna yerleştirilmiştir. 

7. Simülasyon laboratuarının geliştirilmesi: Hemşirelerin, öğretim elemanlarının ve 

öğrencilerin tamamlayıcı terapiler ile ilgili uygulamalarını geliştirebilmeleri için Akdeniz 

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’de bir simülasyon laboratuarı kuruluştur.  

8. Soru formları hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi: Türkiye’den 

İngiltere’deki eğitime katılan hemşireler, onkoloji ve kadın doğum kliniğinde yatan 33 hasta 

ve 31 hasta yakınının tamamlayıcı terapilerle ilgili bilgi düzeylerini belirlemek için bir 

çalışma yürütmüşlerdir. Çalışma sonunda katılımcıların tamamlayıcı terapilere ilgili bilgi ve 

tutumlarının anlamlı düzeyde olumlu yönde değiştiği saptanmıştır. İtalya’da CESPI klinikte 

tamamlayıcı terapi uygulamalarına yönelik hastaların tutum ve görüşlerini belirlemeye 

yönelik deneysel bir çalışma yürütmüştür. 15 onkoloji, hemotolojik onkoloji ve palyatif 

bakım hemşiresi, 36 hastaya holistik masaj uygulamıştır. Masaj hastalara en az dört kez, 20 

dakika uygulanmıştır. Hastalar tarafından masaj öncesinde en çok anksiyete, ağrı ve 

yorgunluk bildirilirken, masaj sonunda rahatlama, gevşeme ve ağrıda azalma belirtilmiştir. 

9. Makale hazırlanması ve projenin çıktılarının uluslararası konferansta sunumu: 

Proje süresince koordinatör kurum tarafından iki makale hazırlanmıştır. Bu makalelerden 

ilki “Learning Experiences of Nurses as Part of a European Union Project on Complementary 

Therapies: A Multinational Qualitative Study” adlı makale, “Holistic Nursing Practice” 

dergisinde 2017 yılı ilk sayısında yayımlanmıştır. Diğer makalede proje sonuç ve çıktılarının 

tanıtılması amaçlanmıştır. “European Union Erasmus Plus Project ‘BestCARE’ to Improving 

The Nursing Care with Best Complementary Therapy Strategies” adlı bu makale, “Journal of 

Clinical Nursing” dergisinde hakem inceleme sürecindedir.  

10. Yaygınlaştırma materyallerinin geliştirilmesi: Sosyal medya (facebook “Bestcare.eu” 

and twitter “@BestCAREeu”) aktif olarak kullanılmıştır. Antalya TRT radyosunda BestCARE 

tanıtılmıştır. Tamamlayıcı terapilerle ilgili Antalya ve Roma’daki hemşirelere, öğrencilere, 

öğretim elemanlarına ve diğer sağlık profesyonellerine seminerler düzenlenmiştir. 

11. Ulusötesi proje toplantılarının yapılması: Proje süresinde beş ulusötesi proje 

toplantısı yürütülmüştür. Proje ilke, karar ve görevlerini içeren toplantı raporları, toplantı 

sonunda koordinatör kurum tarafından hazırlanmış ve partnerler tarafından onaylanmıştır.   

12. İzlem ve değerlendirme raporlarının hazırlanması: İngiltere, Türkiye ve İtalya’da 

yürütülen kısa süreli eğitim etkinlikleri, ulusötesi proje toplantıları, Türkiye ve İtalya’da 

tamamlayıcı terapilere ilişkin hasta ve hasta yakınlarının bilgi ve tutumlarına ilişkin ölçüm 

sonuçları, CESPI tarafından değerlendirilmiş ve raporlanmıştır.  

13. Ara raporun hazırlanması: Projenin birinci yılının sonunda tüm partnerlerin iş 

paketleri, bütçeleri incelenmiş ve bir ara rapor hazırlanmıştır. Bu rapor Ulusal Ajansa 

gönderilmiştir. 
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14. Final raporunun hazırlanması: Final raporu 12 Ekim 2016 tarihinde ECAS’a 

yüklenmiştir.  

BestCARE Projesi Eğitim/Öğrenme/Öğretme Faaliyetleri 

İlk eğitim etkinliği 12-28 Ağustos 2015 tarihlerinde Türkiye’den 12 ve İtalya’dan 3 

hemşireyle İngiltere’deki Athena School of Natural Therapies merkezinde, reiki, refleksoloji, 

masaj, aromaterapi ve gevşeme egzersizlerine ilişkin teorik ve uygulamalı olarak 

gerçekleştirilmiştir. İkinci eğitim etkinliği Türkiye ve İtalya’da gerçekleştirilmiştir. 19-23 

Ekim tarihleri arasında, Türkiye’den İngiltere’deki eğitime katılan 12 hemşire 20 hemşireye, 

İtalya’dan İngiltere’deki eğitime katılan üç hemşire 15 hemşireye aldıkları eğitimi, teorik ve 

uygulamalı olarak aktarmıştır.  

BestCARE Projesi Çoğaltıcı Etkinlikleri 

Proje sonuç ve çıktılarının yaygınlaştırılması için koordinatör kurum tarafından  

Türkiye’de üç, İtalya’da bir seminer düzenlenmiştir. Bu seminerlerde hemşireler, öğretim 

elemanları, öğrenciler ve diğer sağlık profesyonelleri tamamlayıcı terapiler ve proje 

aktiviteleri konusunda bilgilendirilmiştir. Ayrıca koordinator kurum tarafından ulusal 

düzeyde bir konferans düzenlenmiştir. Bu konferansta proje sonuç ve çıktılarının 

paylaşılması ve tamamlayıcı terapiler konusunda farkındalığın arttırılması amaçlanmıştır.  

Proje Yönetim Süreçleri 

Proje Yönetimin Süreçleri proje koordinatörü olarak Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik 

Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Projenin ilk aşamasında yönetimi 

kolaylaştırmak adına, Etkili İşbirliği Uygulama Rehberi (The Practical Guide For Effective 

Collaboration (PGEC)) geliştirilmiş, ilk TPM toplantısında ortaklara tanıtılmış, ortakların 

katılımıyla son şekli verilmiş ve proje boyunca bu rehbere uyulmuştur. Sadece proje 

yürütücü ekibinin kullanabileceği özel bir iletişim platformu oluşturulmuştur. Online bu 

platform ile ekip üyeleri arasında hızlı ve etkin iletişim sağlanmıştır. Proje yol haritası yine 

yönetim süreçlerde aktif olarak kullanılmıştır. Proje yönetim süreçlerinin en önemli konusu 

Bütçe Yönetimindir. Bütçe konusunda Akdeniz Üniversitesi Stratejik Planlama Dairesi 

başkanlığından danışmanlık alınmıştır. Proje boyunca tüm faturalar, belgeler, hizmet 

alımları çift kayıt altına tutulmuştur. Proje sonunda giderleri proje bütçesinden karşılanmak 

üzere bir mali müşavirden destek alınmış ve proje bütçesi denetime tabi tutulmuştur. 

BestCARE Projesinin Sürdürülebilirliği 

Projenin sürdürülebilirliğinde web sayfası, ICT platformu, e kitap, referans kitabı, 

simülasyon laboratuarı kullanılacaktır. Ayrıca Türkiye ve İtalya’da tamamlayıcı terapilerle 

ilgilenen kurum, kuruluş ve sağlık profesyonelleri ile proje ile kazanılan bilgi ve 

deneyimlerini paylaşacaklardır. 
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Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu 

Erasmus+ Programında yaygınlaştırmaya verilen önem daha da artırılmıştır. Bu 

kapsamda, sonuçların tüm Avrupa genelinde yaygınlaştırılması için Avrupa Komisyonu 

Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu adı altında yeni bir yaygınlaştırma aracı geliştirmiştir. 

Avrupa Komisyonu bu platform aracılığıyla, yapılan projelerin özetlerine ve faaliyetlerine 

yer vermekte, ortakların irtibat bilgilerini ve sonuçlarını paylaşmaktadır. BestCARE projesi 

yaygınlaştırma platformu linki “http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/” 

üzerinden “BestCARE” anahtar kelimesi ile taranabilmektedir. 

İyi Proje Uygulamalarını Kitabı 

Avrupa Komisyonu ayrıca iyi proje uygulamalarını seçmektedir. BestCARE 2014 yılı İyi 

Proje Uygulamalarını Kitabı’na seçilmiştir. Kitap yakında online olarak yayınlanacaktır. 
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YAYIN SÜRECİNDE YAZAR SORUMLULUKLARI 

 

Doç. Dr. Sergül Duygulu 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

 

ÖZET 

Bir mesleği meslek yapan temel ölçütlerden birisi “araştırmalarla sürekli yenilenen ve 

geliştirilen bir bilgi birikimi olması”dır. Topluma güvenli ve kaliteli hemşirelik bakım 

hizmetlerinin sunulabilmesi için hemşirelerin, kanıtların ortaya konulmasına katkı veren 

araştırmalar yürütmesi ve mevcut araştırma sonuçlarını meslektaşlarıyla paylaşması 

beklenmektedir. Dergilere ve derginin yayınlanma sürecinde görev alan herkese bu aşamada 

çok önemli sorumluluklar düşmekle birlikte, en büyük sorumluluk yazarlara aittir.  

Bu sunumda, bilimsel yayın sürecinde yazar sorumluluklarının ele alınması 

amaçlanmaktadır. Yazar sorumlulukları; yazarın hedefi, yazının biçimi, yazının içeriği, etik 

ilkeler, sağlamlık ve güvenirlik, dürüstlük, denge, özgünlük, şeffaflık, uygun yazarlık, katkı 

sağlayanlara teşekkür, hesap verme ve sorumluluk, hakem değerlendirme sürecine riayet ve 

yayın sözleşmesi, şeffaflık, insan ve hayvan katılımlı çalışmaların raporlanması, dergi 

güvenirliğinin araştırılması ve yayın etiği başlıkları altında irdelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Yazar, Sorumluluklar, Yayın Süreci 

 

Giriş 

Bir mesleği meslek yapan temel ölçütlerden birisi “araştırmalarla sürekli yenilenen ve 

geliştirilen bir bilgi birikimi olması”dır (Chitty 1993). Bu nedenle hemşirelik mesleği 

mensuplarının topluma güvenli ve kaliteli hemşirelik bakım hizmetlerini sunulabilmesi için, 

kanıtların ortaya konmasına katkı veren araştırmalar yürütmesi ve mevcut araştırma 

sonuçlarını meslektaşlarıyla paylaşması beklenmektedir.  

Bilimsel araştırmaların tamamlanmasını takiben elde edilen bilginin hedef kitle bir başka 

deyişle okuyucu ile buluşabilmesi için çok önemli bir aşama başlamaktadır. Bu aşama “yayın 

süreci” aşaması olarak adlandırılmaktadır. Yayın sürecinde bilimsel araştırmaların okuyucu 

ile buluşmasına kadar geçen sürede editörlerin, danışma kurulu üyelerinin, yayın kurulunun 

yanı sıra yazarların da çok önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluk bilimsel 

bilginin yayın etiği ilkeleri doğrultusunda, etkili bir yayın sürecinden geçerek okuyucuyla 

buluşturulmasını içermektedir. Böylelikle bilimsel bilgi ulusal ve uluslararası geniş bir 

okuyucu kitlesine ulaşacak ve hemşirelik bakım hizmetlerinde hizmet alanların yararına 

farklılıklar yaratılmasına katkıda bulunacaktır  
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Yayın Sürecinde Yazar Sorumlulukları 

Türk Dil Kurumu yazarı “Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap 

hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse, kalem erbabı, müellif”, 

“özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, kalem erbabı, 

muharrir”, “yazma özelliği olan”  şeklinde tanımlamaktadır. Hays Durham (2010) ise yazar 

“author” kelimesinin Latince üretme “produce” kelimesinden geldiğini belirtmekte ve yazarı 

“yeni materyalin üretilmesi, yaratılması ve özgün hale getirilmesine katılan kişi olarak 

tanımlamaktadır. 

Bilimsel araştırma sonuçlarının okuyucuya ulaştırılmasında nitelikli ve dürüst bir bilim 

anlayışı olmazsa olmaz şarttır (Tuzcular Vural 2016 s. 91). Bu anlayışın yayın sürecinde 

görev alanlarla birlikte yazarda da olması gerekmektedir. Her ne kadar Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı, bilimsel, tarafsız bir değerlendirme sistemi ile bilimsel yayınlarda 

denetim ve gözetim görevini yürütse de (Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın 

Etiği Önergesi 2016) bilimsel yayın sürecinde yazarların nitelikli ve dürüst bir bilim 

anlayışını içselleştirerek hareket etmesi önem arz etmektedir.  

Günümüz akademik yükseltme kriterleri; öncelikle SCI, SSCI, SCI Expanded’de yer alan 

dergilerde ve sonrasında diğer indeksler ve ulusal dergilerde yayınlanmış bilimsel 

makaleleri içermekte ve doğal olarak bu durum özellikle akademik dünyanın/bilim 

insanlarının daha fazla yayın yapma girişimine neden olabilmektedir. Bu süreçte yazarlar 

zaman zaman yayının niteliğinden çok niceliğine odaklanabilmekte ve okuyucunun bilimsel 

gerçeğe ve düzenli, tutarlı bilgiye ulaşmasını engelleyebilmektedir. Bilimsel doğruluğun ya 

da tersi bir deyișle bilimsel hatanın birincil sorumlusunun araștırmacının/yazarın kendisi 

olduğu bilinmektedir. İyi ya da kötü araștırma planlama, zayıf nitelikte araștırma tasarımı 

gibi hatalarda kușkusuz araștırmacının kendisinden bașka hiç kimsenin bu hatalara ilișkin 

yanıt vermesi beklenemez (Emiroğlu 2005). Bu nedenle yayınların nitelik sorunlarına 

çözümün anahtarı olarak bilimsel çalışmaların bilimsel etik temeline dayandırılması olduğu 

bilinmektedir.   

Koşullar ne olursa olsun, bilimsel çalışmaların amacı bilgi üretmek, bilimsel metodoloji 

kullanarak araştırma yapmak, üretilen bilgiyi gelecek kuşaklara aktarmak olmalıdır 

(Tuzcular Vural 2016 s. 92). Bu nedenle bilimsel bilginin gelecek kuşaklara aktarılmasına 

olanak veren yayın sürecinde en büyük sorumluluk yazarlara ait olup, yazarlar yayınlarının 

dürüst, açık, doğru, tam ve dengeli olduğundan emin olmak durumundadır. Yazarların 

yayın sürecinde sorumluluklarına ilişkin mevcut literatürde sınırlı sayıda yayın bulunmakta 

(Özkara 2005; Emiroğlu 2005) ve bunların çoğunluğunda ise yazarların yayın sürecinde etik 

sorumluluklarına odaklanılmaktadır (Brice ve Bligh, 2005; Tuzcular Vural 2016; Gedney 

Baggs 2008; Ehlers 2014). Bununla birlikte literatürde yazarlar için uluslararası standartların 

geliştirildiği görülmektedir (Wager ve Kleinert 2011). 
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Özkara (2005) yazar sorumluluklarını; yazar hedefi, yazının biçimi, yazının içeriği ve etik 

ilkeler başlıkları altında toplamıştır.  Uluslararası Yayın Etiği Kurulu’nun (COPE) katkısı ile 

Wager ve Kleinert (2011) tarafından yazarlar için geliştirilen standartlar; sağlamlık ve 

güvenirlik, dürüstlük, denge, orjinallik, şeffaflık, uygun yazarlık, katkı sağlayanlara 

teşekkür, hesap verme ve sorumluluk, hakem değerlendirme sürecine riayet ve yayın 

sözleşmesi başlıkları altında ele almıştır. Aşağıda literatürde farklı kaynaklarda yer alan 

yazar sorumlulukları bir araya getirilerek ele alınmıştır  

Yazarın Hedefi 

Yazarın hedefi yayın sayısından çok hemşirelik alanında bir probleme cevap veren 

bilimsel çalışmaları okuyucuya ulaştırmak, bir tartışma platformu yaratmak böylelikle yeni 

bilgilerin üretilmesine katkıda bulunmak olmalıdır. Yazarların dergilere “ne gelirse nasıl olsa 

basılır” düşüncesi ile yaklaşmamaları, ciddi bir dergide değişik değerlendirme aşamalarının 

olduğunu bilmeleri gereklidir (Özkara 2005).  

Yazının Biçimi 

Yazının dili, düzeni, özeti, başlığı, güncel literatür kullanımı gibi konuları yazarların 

üzerinde önemle durması gereken hususlardır.  Bazı durumlarda her ne kadar alanda önemli 

bir probleme yanıt veren bir çalışma da olsa yazının dili, düzeni, güncel literatür kullanma 

gibi hususlara dikkat edilmeden gelişigüzel yazıldığı içi yazarlar doğrudan dergilerden red 

yanıtı alabilmektedir.  

Yazının İçeriği 

Sağlık ve hemşirelik alanında yayınlanan dergilere kabul edilecek yazıların içeriğinde 

beklenen; bu yazıların temel bir probleme çözüm getiren, bilimsel bilgiye katkı yapan özgün 

çalışmalar olmasıdır. Uluslararası dergilere gönderilen yazılarda ise ele alınan temel 

konunun uluslararası boyutta okuyucuyu neden ilgilendirdiğinin açıkça ortaya konulması 

beklenilmektedir. Ancak uluslararası olmasa da ülkemiz için önemli olan yerel boyutta ele 

alınmış ve mevcut bilimsel bilgiye katkısı olabilecek yazılar da okuyucuya değerli bilgiler 

verebilir. Bu nedenle yazarın temel sorumluluklarından birisi de bu hususları dikkate alarak 

yazı içeriğini oluşturmaktır.  

Dürüstlük 

Bilim insanının sorumluluklarından en önemlisi bilimsel ilkelerden hiçbir taviz 

vermeden çalışmalarını yapma ve bilimsel ürünü yayınlamada gerekli olan dürüstlüğü 

gösterebilmesidir. Bir bașka deyișle bilim insanı her durum ve koşulda dürüst olmadır 

(Emiroğlu 2005). Çünkü, en doğru șekilde araștırmanın yapılması araștırmacı ya da 

araștırmacıların temel sorumluluğudur. Yazarlar çalışmalarını dürüst olarak herhangi bir 

sahtekarlık, taklit yapmadan veya uygun olmayan veri kullanmadan sunmalıdır. Kullanılan 

yöntem ve bulgular açık bir şekilde herhangi bir belirsizliğe yer vermeyecek şekilde doğru 

olarak verilmelidir. Yazar/lar yayın için gönderilen, yayına kabul edilen ya da yayınlanmış 
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yazılarında herhangi bir hata tespit ederlerse derhal editörleri bilgilendirmeli ve düzeltme ve 

gerekirse yayından çekmede editörlerle işbirliği yapmalıdır. Yazarlar araştırmaya sponsor 

olan ya da katkıda bulunan kurum ve kuruluşların bulguların yayın kontrolünü ya da 

itirazını elinde bulunduran bir anlaşmayı yazının gönderildiği dergilere sunmamalıdır. 

Yazarlar kaynak yazımında ve doğrudan alıntılarda kaynak gösterimini doğru şekilde 

yapmalıdır (Wager ve Kleinert 2011).  

Sağlamlık ve güvenirlik 

Yazar/lar çalışmalarını etik ilkeler ve ilişkili yasal düzenlemeler doğrultusunda 

yürütmelidir. Çalışma sağlam ve dikkatli yürütülmüş olmalıdır (Wager ve Kleinert 2011).  

Araștırma tasarımında, doğru araștırma problemi, doğru araștırma șekli, doğru çalıșma 

evreni tanımlama, örneklem seçimi ve büyüklüğünün saptanmasında doğru yöntemin 

kullanılması, uygun istatistiksel değerlendirme yapılması, doğru tartıșılması gibi birçok 

adımda doğruluğunun sağlanması gerekir (Karataș, 2000). Yazara/yazarlara düşen 

sorumluluk, çalışmanın iyi planlanması, uygun tasarımla yapılması ve tüm bu süreçte etik 

ilklere uyulmasıdır. Bununla birlikte yayında adı geçen tüm yazarlar yayınlarının içeriği ve 

çalışmaları için ortak sorumluk almalıdır (Wager ve Kleinert 2011).   

Denge  

Çalışma sonucu elde edilen yeni bulgular konuya ilişkin daha önce yapılan çalışma 

bulguları ile ilişkilendirilerek sunulmalıdır. Daha önce yapılan çalışmaların dürüst bir 

şekilde verilmesi önemlidir. Mevcut tüm ilgili araştırmalar dengeli bir şekilde çalışmada yer 

almalıdır. Çalışmanın sınırlılıklarının belirtilmesi yazarın bu kapsamda diğer bir 

sorumluluğudur. Editör yazıları ve/veya bireysel görüşler dikkatli bir şekilde verilmelidir 

(Wager ve Kleinert 2011).   

Özgünlük 

Bir çalışmanın özgün olması, öncelikle daha önce yayımlanmamış olması, sonrasında ise 

bilim dünyasına yeni, önemli bilgiler sunması demektir. Çalışma yeni veriler beklenilmeyen 

doğru değerler içeriyor ve bu nedenle yeni özgün çalışmalara yol açacaksa da özgün 

sayılabilir. Aksi takdirde, bilinen yöntemlerle elde edilen, beklentilere uygun veriler özgün 

değildir. Bunun dışında, yeni bir kuram, kavram ya da yöntem geliştirilmişse; mevcut 

kuram, kavram ya da yöntemler daha önce kullanılabileceği öngörülmemiş bir alanda 

uygulanmışsa veya bunların uygulanabileceğinin öngörüldüğü bir alanda geçersiz oldukları 

gösterilmişse bu çalışmalar da özgündürler (TUBİTAK 2017). Yazarlar yayın sürecinde 

çalışmalarının özgün olduğunu, başka bir yerde ve dilde basılmadığını beyan etmelidir. 

Çalışma, editörlerin başka bir dergide de yayınlanabilir onayı olmaksızın aynı anda birden 

fazla yere yayınlanmak üzere gönderilmemelidir.  Eğer bir çalışma başka bir dergide ya da 

kitapta yayınlanmış ise bu durum okuyucu ile paylaşılmalıdır. Yayın hakkı devir/izin 

işlemleri mevcut düzenlemeler doğrultusunda yürütülmelidir. Çalışmada başka 



 

148 
 

kaynaklardan alıntılanan tablo, grafik, şekil, uzun alıntıların kullanımına ilişkin izin işlemleri 

tamamlanmış olmalı ve çalışmada teşekkür edilmelidir. Hem yazar/lar tarafından hem de 

diğerleri tarafından yapılan çalışma ile ilişkili çalışmalar uygun şekilde kaynak olarak 

gösterilmelidir. Çalışma bulguları daha önce yayınlandı ise ya da aynı veri grubuna farklı 

istatistiksel analizler yapılarak yayınlandıysa yazarların bu konuyu editörlere bildirme ve bu 

yayınların kopyalarını editöre gönderme sorumlulukları bulunmaktadır. Bir projeden 

üretilen çoklu yayınlarda mutlaka önceki yayın bir sonraki yayında belirtilmelidir. 

Doğrudan çeviride izin işlemleri yazarın sorumluluğunda olup, izin ile ilgili kanıtları editöre 

iletme sorumluluğu bulunmaktadır (Wager ve Kleinert 2011). 

Uygun yazarlık ve katkı sağlayanlara teşekkür 

Yazar kușkusuz çalıșmayı yapan kiși olarak anılmaktadır (Emiroğlu 2005). Yazar 

uzmanlık alanına yönelik çalışmalar yapmalıdır (Özkara 2005). Ancak ülkemizdeki pek çok 

yayınlanmış çalışmaya bakıldığında bu çalışmaların konuyla doğrudan ilgisi ve uzmanlığı 

olmayan yazarlar tarafından yayınlandığı görülmektedir.   

Bilimsel çalışmalarda yazar sayısı zaman zaman birden fazla yazarı kapsayacak biçimde 

genișleyebilmektedir. Son yıllarda bilimsel literatürde özellikle akademik yükseltme 

kriterlerinde; uluslarası dergilerde bilimsel yayın yapma kriterinin getirilmesiyle birden 

fazla yazarlı çalıșma sayısında artıș görülmektedir.  Dergilere makale gönderildiğinde 

Uluslararası Tıp Dergileri Editörler Komitesi (ICMJE) tarafından önerilen yazarlık 

kriterlerine göre tüm yazarların çalışmaya katkılarını yazmalarını beklenmekte ve bunun 

yazarlarca imza altına alınması istenmektedir. ICMJE (2017) tarafından belirlenen bu 

kriterlere göre yazar olabilmek için; 1. Çalıșmanın fikri, tasarımı, veri toplama, analizi ya da 

yorumlanmasına önemli katkı vermek, 2. Çalıșmanın yazılması ya da içeriğinin eleștirel 

okunarak düzenlenmesi, düzeltilmesine önemli katkı vermek,  3. Çalıșmanın yayından 

önceki son halini gözden geçirmek ve onay vermek ve 4. Çalışmanın herhangi bir 

bölümünün geçerliliği ve doğruluğuna ilişkin soruların uygun şekilde soruşturulduğunun 

ve çözümlendiğinin garantisini vermek amacıyla çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı 

kabul etmek gerekmektedir. Yazar olarak belirtilen her kişi yazarlığın dört kriterini 

karşılamalıdır ve bu dört kriteri karşılayan her kişi yazar olarak tanımlanmalıdır. Dört 

kriterin hepsini karşılamayan kişilere makalenin ilgili bölümündeteşekkür edilmelidir. 

Yazarlık haklarına uygun hareket etmek ve hayalet, misafir ya da hediye yazarlığın 

önlenmesi amacıyla sorumlu yazarların sorumluluğu; makalenin dergiye gönderilme 

sürecinde yazar katkılarını açık ve doğru bir şekilde belirtmektir.  Bununla birlikte çalışmaya 

katkısı olan ve yazarlık hakkı kriterlerine uymayan diğer kişiler ayrıca belirtilmelidir 

(Özmen 2005). 
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Şeffaflık  

Çalışmanın yapılmasında alınan tüm katkılar (doğrudan ya da dolaylı finansal katkılar, 

materyal, ekipman desteği ya da diğer katkılar ) açık bir şekilde belirtilmelidir. Yazarlar eğer 

varsa araştırmaya finansal katkı verenlerin araştırmanın tasarımı, verilerin toplanması, 

yorumlanması ve raporlanmasına katkısını belirtmelidir. Bunun dışında yazarların okuyucu, 

editör ya da hakemleri bilmek isteyebilecekleri diğer finansal ya da finansal olmayan 

hususları bildirme sorumluluğu vardır. Örneğin editörlerin editörlük yaptıkları dergide 

yayınlanan çalışmalarında mutlaka yayın sürecinin editör haricinde diğer bir editör ya da 

yardımcısı tarafından takip edildiğinin belirtilmesi gerekir. Bununla birlikte yazarların dergi 

tarafından açıkça ortaya konulması gereken diğer hususları da belirtme sorumluluğu 

bulunmaktadır (Wager ve Kleinert 2011). 

Hesap verme ve sorumluluk,  

Tüm yazarların raporlanan çalışmayı okuma ve aşina olma sorumluluğu vardır. Aynı 

zamanda çalışmanın bilimsel yayın ve etik ilkelerinin dikkate alarak hazırlandığından emin 

olma sorumluluğu vardır. Wager ve Kleiner (2011) yazarların yayınlanmasını takiben 

çalışmada hata tespit edilirse hatayı acil düzeltmede editör ve yayıncı ile birlikte çalışma 

sorumluluğu olduğunu belirtmektedir.  Yazarların materyal, veri seti vb’yi diğer 

araştırmacıların erişimine uygun hale getirmede ilgili derginin standartlarını ve/veya 

kurallarına uyma sorumluluğu vardır. Ayrıca çalışmanın yayınlanmasından sonra 

yayınlanmış ya da tarafına gönderilen önerilere ve sorulara uygun şekilde cevap verme 

sorumluluğu vardır.  

Hakem değerlendirme sürecine riayet ve yayın sözleşmesi  

Yazarların çalışmalarını aynı anda başka bir dergiye göndermeme sorumluluğu ve 

derginin bu konudaki ilkelerine uyma sorumluluğu bulunmaktadır. Bununla birlikte yayın 

sürecinde iken (hakem değerlendirmesi, editör değerlendirmesi esnasında vb.) yayınlarını 

dergiden çekmek isterlerse bunu editöre bildirme ve hakem önerilerine profesyonel bir 

şekilde ve zamanında yanıt verme sorumluluğu vardır. Hakem önerilerine yanıt vermemeyi 

tercih ederlerse de bu durumu editöre bildirme sorumlulukları vardır. Yayının basım 

aşamasında derginin kısıtlamalarına (yayın için kabul edilse bile çalışma bulgularının 

basımdan önce dağıtılmaması vb) ve/veya kurallarına uyma sorumlulukları da vardır 

(Wager ve Kleiner 2011).  

İnsan ve hayvan katılımlı araştırmaların raporlanması 

Yazarların, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uyma, 

yayınlarında hasta haklarına saygı gösterme, insanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve 

diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine uygun davranma sorumlulukları 

bulunmaktadır (Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Önergesi 2016). 
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Aynı zamanda yazarların gerekli olması durumunda bunlara ilişkin kanıtları editöre sunma 

sorumlulukları vardır.  

Dergi Güvenirliğinin Araştırılması 

Günümüzde sağlık alanında ve de hemşirelikte birçok derginin yayın hayatında olduğu 

görülmektedir. Ancak bunların tamamının gerçekten bilimsel dergiler olduğunu söylemek 

oldukça güçtür. Yazarların temel sorumluluklarından birisi de yaptıkları bilimsel 

çalışmalarının yayınlanacağı derginin bilimsel ve güvenilir olup olmadığının 

araştırılmasıdır. Bu kapsamda derginin bilimsel ve güvenilir olduğunu gösteren hususlar: 

“derginin yayın geçmişi, düzenli yayınlanması, hakemli dergi olması, editör kurulunun 

olması, yayın kurulunun olması, sahibinin belli olması, uluslararası ve/veya alan 

indekslerinde taranıyor olması” şeklinde sıralanabilir.  

Genel Yayın Etiği Hususları 

Buraya kadar ele alınan bölümde yayın etiğine ilişkin hususlar değişik başlıklar altında 

ele alınmakla birlikte yazarlar açısından önemli olan yayın etiği problemleri; uydurma, 

çarpıtma, aşırma, duplikasyon, dilimleme, yazarlık sorunları (hayalet, misafir, hediye 

yazarlık), çalışmanın etik kurul onaylarının olmaması, çalışmanın dizaynı, yöntemi, verilerin 

toplanması ve raporlanmasında dürüst olmama şeklinde sıralanabilir (Ehlers 2014; Emiroğlu 

2005; Özkara 2005). Etik konulara ilişkin bir diğer önemli konu ise çalışmaya ilişkin etik 

kurul izninin alınmış olması ve bunun çalışmada mutlaka belirtilmesidir. Yazarın temel 

sorumluluğu çalışmanın hiçbir etik ihlal içermeden tamamlanıp yayınlanmasıdır.  

Bununla birlikte Asan (2006), yazarların makalelerini dergiye göndermeden önce 

aşağıdaki soruları kendilerine sormaları gerektiğini belirtmektedir:  Çalışmanın yapılma 

gerekçesi nedir?, Çalışmanın yapıldığı alanda hangi boşluk doldurulmaya çalışıldı?, Çalışmanın 

yapıldığı alanda, daha önce yapılan çalışmaların içinde bu çalışmanın yeri nedir?, Çalışma bilime bir 

katkı sağlıyor mu?, Çalışmada kullanılan metodolojinin uluslararası geçerliliği var mı?, Çalışmada 

hangi sonuçlar bulundu?, Bu sonuçlar ne anlam taşıyor ve ne gibi bir önemi olabilir?, Bulunan 

sonuçların daha önce yapılmış benzer çalışmalardan elde edilen sonuçlarla benzerlik veya farklılıkları 

var mı?, Varsa nelerdir ve bunların muhtemel nedenleri ne/neler olabilir?, Kaynaklarda verilen 

literatürler uluslararası düzeyde mi, Dünyanın herhangi bir yerindeki bir okuyucu bu literatürlere 

kolay ulaşabilir mi?, Çalışmanın dil kalitesi nasıldır?, Çalışma profesyonel bir dille yazılmış mı? 

(Asan 2005 s.101) 

Sonuç 

Bilimsel bilginin gelecek kuşaklara aktarılmasına olanak veren yayın sürecinde en büyük 

sorumluluk yazarlara aittir. Yazarların bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda yayınlarını 

planlama, yöntemlerini belirleme, verilerini toplama, raporlama ve yayınlamayı 

içselleştirmeli ve temel sorumluluklarını yerine getirmelidir. Literatürde yazarların yayın 

sürecine ilişkin temel sorumlulukları; yazarın hedefi, yazının biçimi, yazının içeriği, etik 
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ilkeler, sağlamlık ve güvenirlik, dürüstlük, denge, özgünlük, şeffaflık, uygun yazarlık, katkı 

sağlayanlara teşekkür, hesap verme ve sorumluluk, hakem değerlendirme sürecine riayet ve 

yayın sözleşmesi,  şeffaflık, insan ve hayvan katılımlı çalışmaların raporlanması, dergi 

güvenirliğinin araştırılması ve yayın etiği başlıkları altında irdelenmekte ve yayın sürecinde 

bu sorumlulukların yerine getirilmesinin önemine dikkat çekilmektedir. 
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YAYIN SÜRECİNDE DANIŞMAN SORUMLULUKLARI 

 

Prof. Dr. Samiye Mete 

 

Bir makale genç bir araştırmacı ve bir danışman ile birlikte hazırlanıyor ise, bu süreç her 

ikisi için de çok önemli bir deneyimdir. Sürecin nasıl geçeceği hem genç araştırmacı hem de 

danışmana bağlı olarak çok farklı gelişebilir. Bu süreç hem danışman hem de araştırmacı 

açısından olumlu bir şekilde geçerse tadına doyamayacağınız leziz bir yemeğe dönüşebilir.  

Ancak taraflardan birinde ya da her ikisinde birden sorun varsa makalenin yayınla 

sonuçlanma olasılığı hemen hemen hiç yoktur. Ayrıca bu süreç her iki taraf içinde çok 

travmatize edici olabilir. Hem danışman hem de genç araştırmacının yayın yapma 

motivasyonunu olumsuz etkileyebilir. Yayın sürecinin verimli geçmesi için birçok faktörün 

bir arada olması gerekmektedir. Yayın sürecinde danışman ve danışanın sorumluluklarını 

incelemek amacıyla hazırlanan bu makale aşağıdaki başlıklar altında irdelenecektir. 

 Danışmanın ve danışanın kendini tanıması ve amaçlarının uyumluluğu 

 Danışmanın ve danışanın özellikleri ve yayın sürecindeki sorumluluklar 

Danışmanın ve danışanın araştırma konusunda yetkinliği 

Danışmanın ve danışanın araştırma konusunda yetkinliği 

Danışmanın ve danışanın Yayın yapma konusunda bilgi ve deneyim 

Danışmanın ve danışanın Dil yeterliliği 

Danışman ve danışan ile iletişim ve motivasyon 

 Sonuç 

 

Danışmanın ve Danışanın Kendini Tanıması ve Amaçlarının Uyumluluğu 

Makale hazırlama ve yayınlama sürecinde danışmanın sorumluluğu ve danışmanlık ile 

izleyeceği yolun tek bir modeli, altın anahtarı yoktur. Bu sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için 

danışmanın hem kendini hem de danışanını iyi tanıması ön koşuldur. Danışmanın izleyeceği 

yollar genç araştırmacının kişiliğine, akademik yaşamının hangi aşamada olduğuna, çalışma 

alanı ile ve araştırma ile ilgili bilgi ve beceri birikimine göre değişecektir. Genç 

araştırmacının bu alanlardaki özellikleri ne kadar yetersiz ise danışmana o kadar çok 

gereksinim duyacaktır. Bu nedenle danışmanın birlikte çalıştığı araştırmacıyı çok iyi 

tanıması birincil kuraldır. Danışmanın danışanını tanımak için aşağıda yer alan özellikleri 

gözden geçirmesi gerekir. 

Danışanın özellikleri neler olabilir? 

 Yükseklisans (YL) ve/veya Doktora (Dr) yapmayı çok istiyor, çok zevk alıyor, 

 YL ve Dr yapmak mesleğime katkı sağlayacağına inanıyor, 

 Araştırma yapmak ve yayınlamak ona büyük mutluluk veriyor, 
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 YL ve Dr yapmak bir moda olduğu için o da yapıyor, 

 YL yaptım bari doktora da yapayım diyor, 

 Askere gitmemek için YL, Dr yapıyor, 

 Çalışmak zor geliyor o nedenle eğitime devam ediyor, 

 Ona statü kazandıracak,  İleride bir üniversiteye girerim ya da hastanede daha iyi bir 

pozisyon için bunu yaparım, 

 YL, Dr konusunda yeterince motive ya da değil, 

 Araştırma ya da konu alanı ile ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip ya da değil olabilir. 

Bu sorular arttırılabilir. Önemli olan danışmanın danışanını iyi tanıyarak onunla 

geçireceği bu süreci onun özelliklerine göre şekillendirmesidir. Danışanın tanınması sürecin 

başından sonuna kadar devam eden karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte danışman ön 

yargılardan uzak durmalıdır. Önyargılar genellikle süreci olumsuz etkiler.   

Danışmanın kendini tanıması 

Sürecin başarılı olabilmesi için danışmanın danışanını tanıması kadar kendini de 

tanıması o kadar önemlidir. Danışmanın kendini tanıması açısından yanıtlanması gereken 

sorular neler olabilir?  

 Artık Dr’ mı bitirdim. Yardımcı doçent oldum.  Herkes danışman ben niye 

olmayayım? 

 Danışman olmak bir statü. Ben bu statü için mi danışma olmak istiyorum? 

 Akademik teşvik için araştırma yapmalıyım. Bunun yollarından biri YL, Dr. öğrencisi 

almak. Bunun için mi danışman olmak istiyorum? 

 Ben danışmanlık yapmaktan zevk alıyor muyum? 

 Danışmanlık için bilgi, beceri ve yetkinliklerim yeterli mi? 

 Ben bağımsız olarak yeterince araştırma planladım m? 

 Bir araştırmayı başından sonuna planlayıp yürütebilir miyim? 

 Kaç çalışmayı yayına hazırladım? Bu konuda bilgim, becerim, yetkinliğim ne? 

 Ben bir öğrenciye çalışma yaptıracak ve yayınlatacak süreçte yeterli bilgi ve sabıra 

sahip miyim? 

 Ben mesleki konuda yeterli birikime sahip miyim? 

 Hangi konular önemli? Hangi konuların yayın şansı var? 

 YL ve Dr. düzeylerindeki çalışmaların farkını, düzeylerini, amacını ne kadar 

biliyorum? 

 Benim araştırma konusundaki hedeflerim mi, öğrencinin hedefleri mi öncelikli? 

 Benim önceliklerim mi? Öğrencinin önceliklerimi? vb. 
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Danışmanın ve Danışanın Özellikleri ve Yayın Sürecindeki Sorumluluklar 

Danışmanın ve danışanın araştırma konusunda yetkinliği 

Danışmanın araştırma konusundaki yetkinliği araştırma ve yayın sürecinde çok önemli 

bir role sahiptir. Eğer araştırmacı belirli bir konu alanında derinleşmiş ve araştırmalarını 

belirli bir konuda yoğunlaştırmış ise bu durum danışmanın yetkinliğini arttıran önemli bir 

faktördür. Mete ve İşbir tarafından yapılan çalışmada doktora öğrencileri, danışmanın 

çalışılan konu ile ilgili literatüre hakim olmasını, ayrıca ilgili bilimsel toplantıları da 

izlemelerini beklediklerini belirtmişlerdir. Çünkü bu durumda danışman konu alanının 

özelliklerini, hangi alanların bilindiğini ve hangi konuda araştırma açığı olduğunu bilir. 

Danışmanın araştırma konusuna hakim olması makale yazımına da yansıyacaktır. Genç 

araştırmacı konu alanında hangi alanlarda araştırma açığı olduğunu tanımlama da 

yetersizdir. Bu nedenle bu konuda danışmana önemli sorumluluk düşmektedir. Danışmanın 

konu hâkimiyeti, gerek sorunun ortaya konması gerekse tartışmayı yazım aşamasında 

ilişkilendirme, analiz ve sentezini güçlendirecektir. Bu durum makalenin yayımlanma 

gücünü arttıracaktır.  

Ayrıca konu alanında derinleşmiş bir danışman araştırmanın metadoloji konusunda da 

önemli ayrıntılara sahiptir. Çalışmanın nasıl planlanması gerektiği, hangi aşamalarda nasıl 

sorunlarla karşılaşılabileceği, araştırma yönteminin uygulanıp uygulanamayacağı 

konusunda karar verebilir. Bu özellikler araştırmanın yayın aşamasında da çok önemlidir. 

Özellikle metadoloji konusunda editör ve hakemlerden gelecek olan geribildirimleri 

değerlendirme ve yanıtlamada bu birikim çok önemlidir. 

 

Danışmanın ve danışanın araştırma ve istatistik konusunda yetkinliği 

Danışmanın araştırma konusundaki yetkinliği yayın yapma konusunda önemli olan 

diğer bir konudur. Araştırma makalesi ile ilgili dergilerin makaleleri ret etme nedenleri 

arasında araştırma metodolojisindeki hatalar önemli bir yeri tutmaktadır. Bu nedenle 

danışmanın araştırma yetkinliği doğrudan makalenin niteliğini ve yayınlanabilirliğini 

belirlemektedir.  

Danışmanın araştırma konusundaki yetkinliği yayın aşamasında hakemler ve editörlerle 

ilgili iletişimi de etkilemektedir. Makalenin deriye gönderilmesi, yayın sürecinde gerek 

editör gerekse hakemlerle makale konusundaki yazışmaların sağlıklı yürüyebilmesi için 

danışmamanın araştırma konusunda birikime gereksinimi vardır. Bu süreçte araştırma 

konusunda yetkin olmayan danışman genellikle editör ve hakemlerden gelen her türlü 

eleştiri ve öneriyi ya tamamen kabul eder, ya da reddeder. Oysa makaleye hakim olan ve 

metodolojiyi planlama aşamasında her yönüyle düşünen kişi danışman ve danışandır. Editör 

ve hakemlerden gelen her öneriyi kendi bilgisi ve araştırmasının özelliklerini düşünerek 

yanıtlamalıdır. Uygun bulduğu eleştirileri uygulamalı, uygun bulmadıklarını da ret 
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edebilmelidir. Bunu uygun bir dille ve yolla yapabilme yetkinliği olmalıdır. Bu öğrenilmesi 

gereken bir süreç olup danışmanın önemli sorumluluğu bulunmaktadır. Bu süreci danışmanı 

ile birlikte yaşamayan danışan; hem yayın süreci, hem de araştırma konusunda çok şey 

öğrenir. Ayrıca bu süreç danışana etik konusunda da önemli birikim sağlayacaktır. 

Danışanın eleştirileri kabul etme ve etik ilkelere uygun biçimde yanıtlama becerisi 

kazanmasına katkı sağlayacaktır. Tüm bu özellikler nedeniyle danışman bu süreçte rol 

model olduğunu unutmamalıdır. Bu süreçte danışmanın sözlü ya da sözsüz tüm mesajları 

danışanın gelecekte nasıl bir araştırmacı olacağı konusunda önemli izler bırakacaktır. 

 

Danışmanın ve danışanın yayın yapma konusunda bilgi ve deneyim 

Danışmanın danışana yayın yapma konusunda yol gösterici olabilmesi için bu konuda 

oldukça fazla deneyiminin olması gerekir. Danışmanın yayın yapma sürecinde deneyimle 

kazandığı birçok bilgi beceri vardır. Yayın yapma sürecinde aşağıdaki konularda danışanın 

yetkin olması çok önemlidir.  

 Hangi konuların yayınlanma olasılığı yüksektir, Hangi makaleler daha çok atıf alır? 

Bir makalenin yayınlanabilmesi için o makalenin konusu çok önemlidir. Makalede 

incelenen konunun güncel bir konu olması, güncel sorunlara çözüm getirmesi ya da yeni ve 

bilinmeyen bir konuya sahip olması yayın şansını arttıran önemli faktörlerdir. Bir makale 

editörün önüne gittiğinde ilk baktığı şey makalenin başlığıdır. Makalenin başlığı editörün 

makaleyi incelemeye alıp almamasında en önemli faktördür. Bu nedenle danışmanın görevi 

araştırmanın yapılacağı konuyu belirleme aşamasında çok önemlidir. Konu belirlemeyi 

etkileyen en önemli faktörlerden biri makalenin yurtiçi ya da yurt dışındaki bir dergide 

yayınlanma hedefidir. Konuların bazıları yurt içi dergilerde kolay yayınlanabilirken yurt dışı 

dergilerde yayın şansı daha azdır. Bu nedenle nerede yayın yapmayı hedeflediğiniz konu 

seçiminde çok önemlidir. Günümüzde akademik yükseltmeler, akademik teşvik ve bazı 

üniversitelerde Dr. eğitiminin tamamlanabilmesi için Scıence Cıtatıon Index  (SCI) veya 

Social Scıence Cıtatıon Index  (SSCI) yer alan dergilerde yayın koşulu bulunmaktadır. Bu 

durum konuların tamamına yakınını bu dergilerde yayın yapma hedefi doğrultusunda 

belirlenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle danışman hem yurt içi hem de yurt dışı 

dergilerde yayınlanabilecek konu alanlarına hakim olması gerekmektedir.  

Bir başka konu da yayınlanan makalenin ne kadar atıf aldığıdır.  Bazı konular çok 

önemli olabilir. Bu konu çok iyi bir araştırma metadoloji ile de yapılmış olabilir. İyi bir 

dergide de yayınlayabilirsiniz. Ancak bunlar çok atıf alacağı anlamına gelmez. Çünkü atıf 

almak o konunun ne kadar bir kitlenin ilgilendiği bir konu olduğuyla çok ilgilidir. Bazen 

basit tanımlayıcı bir araştırma çok atıf alırken, çok önemli bir deneysel çalışma yeterince atıf 

almayabilir. Bu durum danışman ve danışanı yurt dışında kolay yayınlanabilir ve çok atıf 

alabilir araştırma konularına yönlendirebilir. Bu durum hem bilimse hem de etik sorunlara 
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yol açabilir. Yapılan yayın gerekli olduğu için, bir soruna yanıt bulmak için mi yapılıyor 

yoksa kolay yayınlanabilir ve atıf alabilir olduğu için mi yapılıyor. Oysa bilimsel 

çalışmaların hedefi tamamen farklıdır. Dr ve YL amacı da farklıdır. Bunun ortaya çıkardığı 

sorunlardan bazıları şöyledir. Yl öğrencisi için tez konusu belirlemedeki amaç, öğrencinin bir 

araştırmayı başından sonuna kuralına uygun olarak yaparak öğrenmesidir. Ancak 

yukarıdaki kaygıları olan danışman öğrenciyi şöyle yönlendirebilir. Bu konuyu yapalım ve 

bir SVI dergide yayınlayalım. Bu tamamen yanlı değildir. Eğer konu bu kriterlere uyuyor, 

öğrencinin ve danışmanın kapasitesi buna uygunsa yapılabilir. Ancak bu durum genellikle 

öğrencinin gücünün ve amacını aşan bir sürece sokacaktır. Tam tersi Dr tezinden SCI bir 

dergide yayın yapma koşulu olan bir doktora öğrencisi için seçilen konu bu amaca uygun 

olmayabilir. Bunu nedeni danışmanın bu dergilerde yayınlanabilir konuları bilmemesinden 

kaynaklanabilir. 

 Yapılan çalışmanın yayınlanması için hangi dergi uygundur? 

Çalışama yapıldıktan sonra yazım aşamasına geçmeden önce hangi dergiye 

gönderileceğine karar verilmelidir. Yazımdan önce dergiye karar verilmesi makalenin 

yazımında zaman kazanılmasını ve dergi kurallarına uygun yazılmasına katkı sağlar.  

Makalenin gönderileceği dergi seçerken nelere dikkat etmeli? Bu konuda danışmanın 

birikimi çok önemlidir. Bir makalenin dergide yayına kabul için bazı kriterler literatürlerde 

yer almaktadır. Ancak bazı özellikler literatürde yer almayıp danışmanın yayın konusundaki 

birikimiyle elde edilebilir. Örneğin Türkiye’den gönderilen makalelere derginin 

yaklaşımının olumlu ya da olumsuz olması gibi. Bunlar genellikle deneyim ve yayın yapan 

akademisyenlerin iletişimi ile elde edilen bilgilerdir. Danışman hangi dergi için hangi tür 

makalelerin yayımlanma şansı olduğunu öngörebilmelidir. Bazı dergiler makale yayın 

sürecini yayın kurallarına sadık olarak yürütürken bazı dergiler bunlara uymamaktadır. 

Örneğin bazı dergilerde yayın aşamaları ile ilgili verilen sürelere uyulmamakta ve bu süre 

çok aşılmaktadır. Danışman zaman sorunu olan danışanının bu dergilere makale 

göndermemesi konusunda daha karar verici olmalıdır. Bazen danışan akran etkisi vb. 

nedenlerle ısrarla bir dergiyi tercih edebilir. Bu aşamada danışan sorunu danışanın 

anlamasını sağlamalıdır. 

 Makale nasıl yazılırsa yayın şansı yüksektir? 

Makale yazımı bir beceri olduğu kadar aynı zamanda teknik bir iştir. Bu nedenle iyi bir 

makale yazımı öğrenilebilir bir süreçtir. Danışman danışanına bu süreci adım adım 

yaşatarak öğretmelidir. Danışanın makale yazma deneyimi ne kadar az ise danışanın o kadar 

çok desteğine gereksinim duymaktadır. Bu nedenle danışman en başta öğrencinin yazma 

bilgi ve yeteneğinin ne olduğunu belirlemelidir. Daha sonra danışanın hangi aşamada daha 

çok desteğe gereksinimi olduğunu belirleyerek adım adım birlikte çalışmalıdır. Danışman 
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danışanın daha rahat olabilmesi için adım adım plan yapmalı. Böylece danışanın stresini 

azaltarak, her aşamayı sindirerek ilerlemesini sağlayabilir. 

Danışman danışanın makale yazımına başlamadan önce nasıl bir dil kullanması 

gerektiğini danışan ile tartışmalıdır. Makalenin yazımında bilimsel dilin kullanılmasına özen 

gösterilmelidir. Ayrıca yazım dili çok sade olmalıdır. Oysa makaleler yazılırken çok 

karmaşık cümleler kullanılmaktadır. Genellikle kullanılan cümleyi yazara sorduğunuz da 

kendisi bile ne demek istediği konusunda net olmadığını görebilirsiniz. Bu nedenle cümleler 

çok kısa ve her kes tarafından aynı biçimde anlaşılabilecek şekilde yazılmalıdır. Bu yazım 

biçimi okuyucunun makaleyi kolaylıkla okumasını ve anlamasını sağlayacaktır. Aynı 

zamanda yanlış anlamaları da en aza indirecektir.  

Yazım dilini yalın ve kısa cümlelerden oluşmasının bir başka yararı makale yurtdışı bir 

dergide başka bir dilde yazılacaksa öne çıkmaktadır. Çünkü hazırlanan makaleler genellikle 

önce Türkçe yazılıp sonra yabancı dile çevrilmektedir. Karmaşık ve uzun cümleler yabancı 

dile çevrilirken tamamen anlaşılmaz hale gelebilir. Yabancı dergilerden olumsuz dil eleştirisi 

alan makalelerin genellikle Türkçe yazılmış versiyonu da çok karmaşık bazen de hatalı bir 

Türkçe ile yazıldığı görülebilir. 

 Danışmanın ve danışanın yabancı dil yeterliliği 

Yayın yapabilme dendiğinde hem yurtiçi hem de yurt dışı dergilerde yayın yapabilme 

olarak tanımlanabilir. Ancak son yıllarda yayın yapabilme denince yurtdışı yayın yapmak 

hatta SCI ya da SSCI yer alan dergilerde yapılmış makaleler anlaşılmaya başlandı. Çünkü 

Türkiye’de gerek lisansüstü eğitimi tamamlayabilme koşulları arasına tezden üretilmiş 

makalelerin, üniversitelerde atama kriterleri arasında ve akademik yükseltme kriterleri 

arasında SCI ya da SSCI yer alan dergilerde yayınlanmış makale zorunluluğu 

bulunmaktadır. Örneğin Organization of PhD Edication in Biyomedicine and Health 

Sciences  in the European System (ORPHEUS) ’a tabi üniversitelerde doktora eğitimini 

tamamlayabilmek için SCI ya da SSCI  alanında taranan dergilerde yayın yapma koşulu 

bulunmaktadır. Bu durum yapılacak olan makalenin ana dil dışında bir dilde yayınlanması 

anlamına gelmektedir. 

Türkiye’de yapılan ve yabancı dilde yayınlanan makalelerin tamamına yakını bir dil 

uzmanına ya da bir çeviri edit firmasına çeviri yaptırılmaktadır. Ancak bu yol süreci 

kolaylaştıran bir yol olmamaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi araştırma 

görevlileri ile yaptığım odak grup görüşmesinde bu konu çok önemli bir sorun olarak 

gündeme getirildi. Araştırma görevlilikleri danışmanların makalelerini çeviriye gönderilmesi 

konusunda danışmanların yönlendirdiğini belirttiler. Bunun nedeninin hem araştırma 

görevliliklerini hem de danışmanların İngilizce makale yazma konusunda kendilerini 

yeterince yetkin görmemelerinden kaynaklandığını belirtmektedirler. Ayrıca makalelerinin 
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çevrilmesi ya da İngilizce olarak hazırlanmasının çok vakit aldığı ve bu kadar zamanlarının 

olmadığını belirtmektedirler.  

Yine bu görüşmede öne çıkan bir konu çeviriye gönderilmiş makalenin çeviri 

niteliğinden hoşnut olmamaları. Yabancı dile çevrilmiş olan makalenin dil açısından 

yeterince nitelikli olarak kendilerine ulaşmaması. Makalede çeviri ile ilgili sorunlar; 

makalenin dilinin imla olarak uygun olmaması, konu ile ilgili terminolojide sorun 

yaşanması, makalenin bir kısmında kullanılan terminolojinin başka bir bölümünde farklı bir 

şekilde yazılması, makalede kullanılan dilin bilimsel makale yazma diline uymaması olarak 

sınıflandırılmıştır. Bu aşmada yaşanan sorunların bir kısmının hazırlanan makalenin Türkçe 

yazımındaki hatalardan kaynaklanabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle danışman çeviriye 

gönderilecek olan makalenin öncelikle Türkçe versiyonunun uygun yazılmış olduğundan 

emin olmalıdır. 

Profesyonel bir kişi ya da firmaya yaptırılmış çeviride birçok hata olduğu için yeni bir 

düzeltme gereksinimi söz konusudur. Bu nedenle yazarlar gelen makaleyi yeniden okuyarak 

düzeltmektedirler. Ancak bu durumda da yeni bir sorun ortaya çıkmaktadır. Dil yeterliliğine 

güvenmeyen danışman ve danışan yapılan düzeltmelerden de emin olamamaktadır. Bu 

durumda yeni bir profesyonel yardıma gereksinim duymaktadırlar.  

Makalenin çeviri aşamasında yaşanan bu sorunlar hem zaman hem de maddi sorunlara 

neden olmaktadır. Makale yayına hazırlandıktan sonra uzunca bir süre de çeviri aşamasında 

zaman kaybedilmektedir. Bu süreç tamamlandıktan sonra makale dergiye gönderilmektedir. 

Ancak sıklıkla hemen hemen her dergiden makalenin dilinin iyi olmadığına yönelik 

geribildirim gönderilmektedir. Bu aşamada yazarlar makaleyi yeniden düzeltebilmek için 

yeni arayışlara girmektedir.  Bazen kişiler bu süreçte dört beş kez farklı firmadan hizmet 

satın alabilmektedirler. Bazen dergiler makalenin kendi firmaları tarafından düzeltilmesini 

isteyebilmektedirler. Yazarlar bu aşamaya gelmiş, çok zaman, emek ve para harcadıkları 

yayının basılabilmesi için bunu da kabul etmektedirler.  

Tüm bu yaşananlar yazarları oldukça yıpratmaktadır. Eğer bu süreçte danışman 

tecrübeli ise danışanın yükü biraz daha azalmaktadır. Danışman hangi firmanın nitelikli 

olduğu, hangisinin daha kısa sürede yanıt verdiği gibi bilgiler sahip ise danışan bir miktar 

daha rahatlamaktadır. Ancak danışman bu konuda yeterli değilse danışan bir bilinmezlik 

içinde bu sorunu çözmeye çalışmaktadır. 

Sonuç olarak yabancı dilde yayın yapabilmek için hem danışmanın hem de danışanın 

yabancı dil yetkinliğini, arttırması gerekmektedir. Böylece hazırlanan makalenin doğrudan 

yabancı dilde hazırlanması ya da profesyonel bir hizmet alınarak çevirisi yapılmış bir 

makaleyi kısa sürede düzeltilebilir. 
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 Danışman ve danışan ile iletişim ve motivasyon 

Yayın süreci hem danışan hem de danışman için çok zorlu bir süreçtir. Bu sürecin daha 

rahat geçirilebilmesi ve bu süreçten zevk alınabilmesi için danışman ile danışan arasındaki 

iletişimin büyük önemi vardır. İletişimin olumlu ya da olumsuz olmasını etkileyen faktörler; 

danışanın ve danışmanın kişisel özellikleri, bilimsel yetkinlikleri,  danışman ile danışanın ne 

sıklıkla görüştükleri ve görüşmenin niteliği olarak sınıflanabilir. 

Danışman ve danışanın verimli çalışabilmesi için yeterli sıklıkta görüşme yapabilmesi 

önemlidir. Görüşme sıklığının ne olduğu konusunda tam bir zaman beelirlemek oldukça 

güçtür. Çünkü danışanın danışmana olan gereksinimi değişkendir. Danışanın 

gereksinimlerini belirleyen birçok özellik olabilir. Danışanın eğitiminin hangi aşamasında 

olduğunu, çalışmanın hangi aşamada olduğu, danışan ve danışmanın ne kadar süredir 

birlikte çalıştığı gibi konular iletişim sıklığını belirleyici unsurlardır. Eğitimi başında, 

çalışmanın başlarında ve yazım ve yayın aşamasında danışanın danışmanla iletişime daha 

yoğun olarak gereksinimi olabilir.  

Bu konu ile ilgili McCuen, Akar, Gifford ve Srikantaiah (2009)’nın yatıkları çalışmada 

danışanlar danışmanları ile görüşme sıklığının danışanların % 92 ‘si haftada iki kez %85’i 

haftada bir kez görüşmenin yararlı olduğunu belirtmişlerdir. Aynı çalışmada danışanlar en 

etkili yolu % 58 oranında yüz yüze görüşme, % 17,2 e-mail ve  % 10 telefon olarak 

belirtmişlerdir. Bu çalışmada iletişimde sorun yaratan faktörler şöyle sıralanmakta; 

danışanın teorik alandaki yetersizlikleri % 72,80,  danışanın teknik alandaki yetersizlikleri % 

71,1 danışmanın yetersiz açıklama yapması % 70,7, Danışmanla yeterli zaman geçirememe 

%68,6, Danışanın kişiliği %54,0, ulaşılamayan kaynaklar % 50,6, danışanın teknik yetersizliği 

%43,7’dir. Ayrıca danışmanla yaşana sorunlarda öğrenci açısından nedenler ise; danışanın 

teknik alandaki yetersizliği % 62,7, görüşmeye yetersiz hazırlanarak gelme % 46.7, 

danışandan korkma ve danışma süresince stres yaşama % 44,5 ve dil bariyeri %20,4. Benzer 

sonuçlar Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi araştırma görevlileri tarafında da 

dile getirilmiştir. Araştırma görevlileri danışmanları ile yeterince görüşme zamanı 

bulamadıklarını belirtmişlerdir. Bir başka sorun görüşmelerin düzenli biçimde olamaması ya 

da görüşme programlarını değişmesi, ertelenmesi sorunudur. Danışanlar danışmanları ile 

geçen sürenin niteliğinde de sorun olduğunu belirtmektedirler. Danışanın görüşme 

süresince telefonla konuşması ya da başka işler yapmak zorunda olmalarının danışmanlık 

sürecini olumsuz yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Ayrıca danışanlar öğretim üyelerinin 

yoğun iş yükleri nedeniyle yeterince sıklıkta ve sürede görüşemediklerini belirtmişlerdir.  

Danışanın motivasyonunu en çok zedelendiği aşama dergiden aldıkları yanıt aşamasıdır. 

Gönderilen ilk deriden ret yanıtını almaları danışanı çok olumsuz etkileyebilmektedir. Bir Dr 

öğrencisi “ reject” sözcüğünü gördüğüm an dünya başıma yıkılıyor dediğini hatırlıyorum. 

Bir başka danışan dergiden gelecek yanıtı görmek için bilgisayar ekranının başında dergi 
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sayfasını açmak için bir süre beklediğini, cesaret topladıktan sonra sayfayı açtığını ifade 

etmişti. 

Tüm bu sorunlar gerek danışman için gerekse danışan için stres yaratıcı bir durumdur. 

Bu stres dolu süreci iyileştirme de danışmana önemli sorumluluklar düşmektedir. Danışman 

sıcak ve destekleyici bir iletişim kurmalıdır. Danışan rahatlıkla danışmanına ulaşabileceği 

güvencesine sahip olmalıdır.  Çünkü bazen danışanın yaşadığı bir sorun çözülmez ise süreç 

ilerleyemeyebilir. Danışanın danışmanını rahatlıkla arayabileceği bir iletişime sahip olması 

bu sorunların büyümeden çökelmesini sağlayabilir.  

 Makalenin dergiye gönderilme süreci nasıldır 

Günümüzde dergilerin tamamına yakını makaleleri elektronik yolla kabul etmektedirler. 

Bir dergiye makale göndermek oldukça karmaşık ve zor bir süreçtir. Bu nedenle danışmanın 

bu süreçte bilgi ve deneyiminin olması çok önemlidir. Bazı aşamaları çok basit olmasına 

rağmen ilk kez gönderecek araştırmacılar için çok karmaşık olarak algılanabilir. Özellikle 

yabancı dilde olan dergilere makale göndermek daha da karmaşık olabilir. Çünkü dergilerin 

her bir aşamasında yapılması istenen şeylerin ne olduğunun anlaşılması zor olabilir. Bu 

aşamada danışmanın her bir aşamada istenenlerin ne olduğunu açıklaması danışanın 

gereksiz yere stres yaşamasını ve zaman kaybetmesine engel olur.  Makale göndermeden 

önce her bir aşamanın bilgisayar ortamında ayrı ayrı dosyalar biçiminde hazırlanması 

makale gönderim aşamasında sürecin çabuk ve sorunsuz yaşanmasını sağlayacaktır.  

Danışman bu aşamada danışanın bundan sonraki başvuruları bağımsız olarak yapabileceği 

şekilde desteklemelidir.  

 Editörlerle ve hakemlerle nasıl iletişim kurulur 

Bir dergiye makale gönderme ve makalenin yayınlanma aşamasına kadar değişik 

süreçlerde editörler ve hakemlerle ile iletişim kurmak gerekmektedir. Bu süreçte editör ve 

hakemlerle nasıl iletişimde bulunulması gerektiğinin öğrenilmesi çok önemlidir. Genç 

araştırmaların bu kişilerle iletişim kurmaları onlarda stres yaratabilir. Çünkü editör ve 

hakemler bu alanda otorite iken genç araştırmacı henüz yolun başındadır. Bu onları 

ürkütebilir. Ayrıca nasıl bir iletişim kuracağını bilemedikleri için her aşamada kararsız 

kalacaklardır. Editöre ve hakemler nasıl hitap edilir? Yazım dili ne olmalı? Editörle 

yazışırken yazı hangi bölümlerden oluşmalı ve resmi yazışma kuralları nelerdir? Sordukları 

sorulara nasıl yanıt verilir? Ayrıntı mı yazmalıyım, özet mi? Nasıl daha anlaşılır yazabilirim? 

Bana sorduklarını doğru anlayabildim mi? Bu iletişim tarzı ve içeriği olması gereken normal 

bir durum mu? Yoksa makalemizin beğenilmediği anlamımı taşıyor? Bu konularda 

danışmanın tecrübesi ile danışana bilgi vermesi ve yol göstermesi gerekmektedir.  

Bu aşamada danışan çok kırılgan olabilir. Hakemlerin eleştiri ve önerilerini olumsuz 

olarak algılayabilir. Danışman bu sürecin doğal ve bilimsel bir süreç olduğunu danışanın 
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anlamasını sağlamalıdır. Danışman danışanın bu süreci devam ettirmesi için motive 

etmelidir.  

SONUÇ 

Yayın yapma süreci oldukça zor ancak bir o kadar doyum verici bir süreçtir. Bu süreci 

danışman ve danışan birlikte uyum içinde yürütürler ise her ikisi için de mutluluk verici 

başarılı bir süreç olacaktır. Bu süreçte danışmanın bilgi ve becerilerinin yeterli olması 

gerekmektedir. Danışmanın danışanı eğitme, rehberlik etme, kolaylaştırma, güçlendirme, 

motive etme, destekleme gibi çok önemli sorumlulukları vardır. Tüm bunun sonucunda 

başarılı bir yayın yapma süreci yaşanabilir. 
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Giriş 

Editörlerin en önemli kazanımları dergilerinin standardının yükseldiğini, kalitesinin ve 

okur kitlesinin arttığını görmektir. Dergi bilimsel literatüre katkıda bulunuyorsa editörün 

çabaları amacına ulaşmıştır. Ayrıca editörler pek çok genç araştırmacıyı çalışmalarını yayına 

hazırlama konusunda yönlendirir ve yüreklendirirler.  

 

Bilimsel Editör ve Yönetici Editör  

Bilimsel Editör: Editörlük görevi aktif çalışan bilim insanı olmayı gerektirmektedir, 

çünkü yayınlanacak olan çalışmaların halen var olan bilgilere katkısı, öne sürdüğü 

hipotezler, tutarlılığı, test edilebilirliği ve tekrarlanabilirliği gibi belli özelliklere sahip olup 

olmadığını kontrol edecek olan kişi bilimsel editördür. Çalışmalarını gönüllülük bazında 

yürüten ve dergide etik kurallara uyulmasını gözeten bir bilim insanıdır. Bir makalenin 

kabulü veya reddi ile ilgili son kararı bilimsel editör verir. 

Yönetici Editör: Genelde ücretli ve tam zamanlı olarak çalışan bir profesyoneldir. Hemen 

tüm büyük yayınevlerinin yönetici editörleri vardır. Makale değerlendirme işleminin idari 

ayrıntıları ile ve bürokratik yazışmalar ile ilgilenir. Kabul edilmiş metnin yayınlanma 

aşamasındaki düzeltmeleri ve yayınlanma sırasındaki sorunların çözümünü üstlenir.  

 

Editörün Bağımsızlığı  

Gerek baş editörler, gerekse dergi sahipleri, her ikisi de derginin başarılı olmasını 

istemekle birlikte çok farklı roller üstlenirler. Baş editörün sorumluluğu dergide yayınlanan 

güvenilir makaleler yoluyla okuyucuları bilgilendirmek ve eğitmek, ayrıca derginin 

standardını korumak ve güçlendirmektir. İster bilimsel dernekler, isterse ticari kuruluşlar 

olsun, dergi sahipleri kuruluşlarının temel değerlerini korumaya özen gösterir, derginin tüm 

basım ve dağıtım sürecini gerçekleştirir, finansal sorumluluğunu üstlenirler.  

Dergi sahipleri ile baş editörlerin ilişkileri güven ve saygı çerçevesinde yürütülmeli, her 

iki taraf da birbirinin sorumluluklarının bilincinde olmalı ve yetki sınırlarını 

tanımlamalıdırlar. Bazı yayınevlerince uygulandığı gibi; editörlere bir ödeme yapılıyor 

olabilir, fakat bu uygulama dergi sahiplerinin herhangi bir şekilde editörün bağımsızlığını 

kısıtlamalarına, ya da dergi içeriğine müdahale etmelerine gerekçe olmamalıdır.  

Unutulmamalıdır ki; iki taraf arasındaki olası çatışmalar dergi sahibi olan dernek, yayınevi 
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ya da eğitim kurumunun kurumsallığını, derginin entelektüel saygınlığını zedeleyecek, 

finansal başarılarına da sekte vuracaktır.  

 

Editörün Dergiye Karşı Sorumlulukları  

Derginin içeriğinden ve makale çeşitlerinden sorumludurlar, 

Editörler kurulunun çalışmasını ve editorial sürecin düzenli olarak işlemesini 

sağlamalıdırlar. 

Dergilerinin geleceğine yönelik planlar yapmalı, gerekirse derginin yayın politikasını 

tekrar gözden geçirmelidirler, 

Yayınların değerlendirilmesi sonrasındaki kararlar ve bunların uygulanışı ile ilgili olarak 

bir sistem oluşturmalıdırlar, 

Dergide yer alan araştırmalardaki deneklerin hak ve güvencelerinin sağlandığından, 

uluslararası etik kurallara uyulduğundan, etik kurul onaylarının alındığından, 

bilgilendirilmiş onam formunun imzalandığından emin olmaya çalışmalıdırlar,  

Kararlarının arkasında durmalı, fakat verdikleri kararı gereği halinde yeniden gözden 

geçirmek konusunda da tereddütlü olmamalıdırlar, 

Görevlerini ve sorumluluklarını herhangi bir şekilde etkileyecek kişisel, ekonomik veya 

politik bağlantıları olmamalıdır, 

Dergilerin impakt faktörlerini artırmak amacı ile olağan üstü atıf almalarına yönelik 

manüplasyonlara izin vermemelidirler. Bilinmelidir ki, bu tür uygulamalar her ne kadar kısa 

vadede dergiye katkı sağlar görünse de, uzun vadede derginin prestijini zedeleyecek 

yaklaşımlardır. 

Editörler dergi içeriğini belirlemede kesinlikle bağımsız olmalıdırlar; yayınevinin 

reklamlar vb konularındaki yaklaşımını bilmeli, bilimsel içeriğin reklamlardan tamamen ayrı 

olması konusunda hiçbir baskı altında olmamalıdırlar. 

Dergi kapsamı dışında yer alan, dergi standartlarının altında, bilimsel açıdan yetersiz 

olan veya orijinalliği olmayan ve danışman görüşü alınmayacak makalelerin gecikmeden red 

edilmesi ve yazarın bilgilendirilmesi konusuna özen göstermelidirler. 

Danışmanların değerlendirmelerinin zamana saygılı ve adil bir yaklaşım içinde 

yapmalarını sağlamalıdırlar. 

Dergiye makale gönderen yazarlardan, etik kurul onay belgesi, bilgilendirilmiş onam 

formu ve yazar katkı payları gibi belgelerin imzalı olarak gönderilmesini sağlamalıdır. 

Gerekirse yayıncı ile birlikte dergiye kaliteli makaleleri çekmeye yönelik stratejiler 

geliştirilmelidir. 

Araştırma sonuçları makale dergide yayına kabul edildikten sonra dergi editörünün 

onayı ile medyaya ve halka sunulabilir. Yayına kabul edilmemiş bir makale henüz prematür 

bir çalışmadır ve medyaya yansıtılmamalıdır. 



 

164 
 

Editörün Okuyuculara Karşı Sorumlulukları  

Editörler dergilerinin yılda kaç sayı çıkacağını, değerlendirme süreçlerinin ne kadar 

zaman alacağını, dergiye gönderilen makalelerin kabul oranını belirlemeli ve okuyucularını 

da bilgilendirmelidirler.  

Okuyucularının dergiden gereksinim ve beklentilerini araştırmalı ve öğrenmelidirler. 

Sadece makalelerin değil, yapılan araştırmaların kalitesinin artırılması konusunda da 

çaba harcamalıdırlar, 

Yayın etiği ihlali veya bilimsel ahlaka aykırı durumlarda konunun aydınlanması için 

tüm araştırmaları yapmalı, gerekiyorsa sorunu akademik üst makamlara taşıyarak 

soruşturmayı genişletmeli, konu aydınlanıncaya kadar makaleyi yayınlamamalıdırlar. Sorun 

makale yayın landıktan sonra ortaya çıkmış ve yazarın suçu kanıtlanmış ise; editörler bir üst 

akademik ku rumdan gelen yazı ile bu gerçeği açıklamalı, kendi insiyatiflerini kullanarak, 

detaylı araştırma yaptırmadan bu tür yazıları yayınlamamalıdırlar. 

 

Editörün Danışmanlara Karşı Sorumlulukları  

Danışmanlık akademik çalışmalar arasında zaman ayrılarak yapılan ve dergilere ciddi 

bilimsel katkılar sağlayan uygulamalardır. Bu nedenle danışmanların değerli zamanları 

yetersiz makaleler ile harcanmamalıdır. 

Danışmanların ilgi alanları ve birikimleri bilinmeli, makaleler ona göre gönderilmelidir. 

Danışmanlara adlarının gizliliklerinin korunacağına dair güvence vermelidirler. 

Değerlendirdikleri makalelerin içeriklerini makale basılmadan önce kullanmamaları 

konusunda bilgilendirilmelidirler. 

Derginin kapsamı, içeriği, kalitesi ve danışman değerlendirme süreci gibi konularda 

yazılı olarak bilgi vermelidirler. 

Herhangi bir çıkar çatışması durumunda değerlendirme yapmama gerekliliği olduğunu 

danışmanlara açıklamalıdırlar. 

Değerlendirmeye yetecek kadar zaman tanımalı, ayrıca aynı kişiden sık aralıklarla 

danışmanlık talep etmemelidirler.  

Yıl sonunda dergiye katkıları için danışmanlara teşekkür etmeli, en iyi danışmana 

kutlama belgesi göndermeli, akademik performanslarına destek olmalıdırlar. 

 

Editörün Yazarlara Karşı Sorumlulukları  

Derginin amacı ve kapsamı net olarak açıklanmalıdır. 

Yazarlara bilgi, yayın hazırlama ve gönderim kurallarının belirlenmesini ve 

duyurulmasını sağlamalıdırlar, 

Makalenin danışmanlarca değerlendirilme aşamasında yazarların adlarının gizliliğini 

sağlamalıdırlar, 
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Makalelerin gecikmeden değerlendirilmesi ve yayına kabulü veya reddi açısından 

uygun bir işlem süreci geliştirmeli ve bunun sürekliliğini sağlamalıdırlar, Yazarlar derginin 

standart prosedürleri ile ilgili olarak bilgilendirilmelidir. 

Yazarlara makale hazırlama ve gönderimi için kılavuzlar yayınlamalı ve bunları düzenli 

olarak güncellemelidirler,  

Yazarları adil, dürüst, objektif ve şeffaf olmaları için yönlendirmelidirler. 

Makalenin değerlendirilmesi ve basımı aşamalarında yapılan hataların düzeltilmesi 

konusunda hazırlıklı olmalı ve gereği halinde özür/düzeltme yazısı yayınlamalıdırlar, 

Editöriyal değerlendirme sürecinde hiçbir etki altında kalmadan bağımsız olarak karar 

vermeli ve bu konuda yazarlara da güvence vermelidirler, 

 

Son Söz 

Gönüllü olarak ve inanılarak yapılmadığı sürece editörlük olağanüstü bir iş yüküdür ve 

bu koşullarda pek çok editor adeta bir “adanmışlık” sergileyerek ellerinden gelenin en iyisini 

yapmaya çalışmaktadırlar. 
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ÇALIŞMAMI NASIL YAYINLATABİLİRİM...?? 

 

Orhan YILMAZ* 

Doç.Dr. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Y.B. SUAM Eğitim Görevlisi 

 

Büyük bir emek harcayarak gerçekleştirdiğimiz bir çalışmanın bilim dünyasına 

ulaşması, aktarılması gerekir. Bunun en önemli aracı dergiler, süreli yayınlardır.  

Ulusal ve Uluslararası kurallara göre gerçekleştirdiğimiz çalışma için harcadığımız emek 

kadar olmasa da bunun dünyaya aktarımı için de bir emek gerekecektir.. 

Öncelikle yazımızın yazılması, editöryel işlemlerden geçmesi ve kabul edilerek kitlelere 

ulaşması gerekecektir. 

Çalışmaya başlarken bir amacımız ve çalışma yöntemimiz olduğu için yazmanın kolay 

olduğunu düşünürüz ancak hiç te öyle değildir. Öncelikle yazmaya başlamadan önce bu 

çalışmayı hangi dergiye göndereceğimize karar vermeli ve bu derginin “ yazarlara bilgi “ 

bölümünü en küçük ayrıntısına kadar birkaç kez okumalıyız. Çünkü dergiler yazıları en çok 

da bu kurallarına uygun yazılmadığı için reddederler. Özellikle sağlık alanını düşünürsek 

hemen tüm dergilerin yazarlara bilgi bölümünün benzer olduğunu düşünürüz. Üstelik bu 

konuda Uluslararası Tıp, Sağlık Dergileri Editörleri komitesinin (International Committee of 

Medical Journal Editors –ICMJE ) güncellenen kılavuzları, yönergeleri olmasına karşın her 

derginin kendine özgü veya farklı kuralları bulunabilmektedir. Bunlar dergide veya web 

sayfasında mutlaka yer alır. 

Yazımız dünyada evrensel olarak yerleşmiş bölümler şeklinde olmalıdır. IMRAD 

kısaltmasıyla bilinen bu bölümler giriş, gereç-yöntem, bulgular, tartışma olarak 

yazılarımızda yer alacaktır. 

Bu bölümlerden giriş bölümünde kısaca niçin ve neden bu çalışma yapıldı, gereç ve 

yöntem de nasıl yapıldığı, bulgularda ne sonuçlar alındığı, tartışmada ise neden bu sonuçları 

aldığımızı belirtmeliyiz. 

Evet yazımızı uluslararası ve ayrıca mutlaka hedef dergimizin kurallarına göre 

yazacağız, kuralları da okuduk ancak hiç unutmamamız gereken temel konu yazımızı 

okuyacak, değerlendirecek ve sonuçta kabul edecek kişilerin de birer insan olduğunu, sağlık 

mensubu oldukları ve işlerini ülkemizdeki gibi amatörce değil profesyonelce de yapsalar 

gelen yazıları yorgun bir işgünü akşamı veya ailesinden ayırdığı zamanda yapacak ve 

yazınızı değerlendireceklerdir. Bu konu niçin önemli: çünkü siz yazınızı okutmak, ilgisini 

çekmek, yazının tamamını okuması sağlamak ve sonuçta kabul edilmesini istemektesiniz. 

Yazınızı okuyanlar (editör, teknik editör, dil editörü, etik editörü, istatistik uzmanı, yardımcı 

editör, en az iki danışmanlar, resim seçiciler. vb) ise yazınızı dergilerinin yapısına uygun, 
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dergilerinin kalitesine uygun olmasını, hatta dergilerine artı değer katacak bir yazı olmasını 

düşünecek ve isteyeceklerdir.  

Ciddi, bilimsel ve kurumsal dergiler dahil bir çok dergide yazılarımız başlık, özet ve 

giriş bölümleri okunduktan sonra ya hemen reddedilir ya da diğer işlemlere geçilir. Üstelik 

tek amacımız yazımızın kabul edilmesi de olmamalı kitleler tarafından okunmalıdır. 

Okurlarda aynı şekilde başlık özet ve giriş bölümünden etkilenmelidir. 

İşte çalışmamızın yazılı şeklinin hiç olmazsa ikinci aşamaya geçmesi ve sonuçta kabul 

edilebilmesi için göz önünde bulunduracağımız bazı küçük noktalar: 

Başlık; kısa, etkileyici, çarpıcı, çalışmayı yansıtan ama sonuç vermeyip merak uyandıran 

kolay anlaşılır bir şekilde olmalıdır. Genellikle yazı tamamlandıktan sonra başlık seçilmesi 

önerilir.   

Özet de ilk okunan ve gerek basım için karar vericilerin ilk okuyacağı bölümdür. İlk 

cümleden başlayarak okuyanı etkilemeli ve geri kalan bölümü okuması için davet etmelidir. 

Günümüzde özet genellikle yapılandırılmış öz şeklinde olup alt başlıklar içermektedir. Bu 

nedenle amaç bölümü çok özenle hazırlanmalı ve okuyanı etkilemedeki önemi göz önünde 

bulundurulmalıdır. Amaç ta niçin bu çalışma yapıldı sorusunun yanıtı olmalıdır. Özet de 

diğer cümleler çalışmanın konusunu kısaca anlatmalı ve varsa hangi eksikliği gidereceği 

açıklanmalıdır.  

Özette kaynak verilmez, kısaltma mümkünse olmamalı ve şekilde konulmamalıdır. 

Giriş bölümünde de okuyucuyu sıkmayan, klasik genel sözcükler olmamalı ve yine 

merak uyandıran ifadelerle çalışma anlatılmalıdır. Önemli bir bölümdür bu nedenle kolay 

anlaşılır kısa cümleler bulunmalıdır. 

Yöntem ve Gereçler bilimsel yazıları en ciddiye alınacak bölümleridir. Çalışmanızın 

başka kişiler ve kurumlar tarafından benzeri, tekrarı veya devamı gibi çalışmalar 

yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde açık ve net olması gerekir. Sayılar, yüzdeler, 

oranlar, birimler uluslararası formatta olmalı kısaltmalar ilk kez yazıldığında parantez içinde 

açık şekli verilmelidir.  

Etik kurul onayı net olarak tarihli, onaylı şekilde yazıyla birlikte ulaştırılmalı ve yazı 

içinde yer almalıdır. Editör gerek gördüğü ayrıntıları sizden isteyebilecektir. 

İnsan çalışmalarında hasta adları ve görsellerdeki, grafilerdeki isimleri maskelenmelidir. 

Fotoğraf veriliyorsa mutlak şekilde tanınma ve kimlik açıklanmama konusuna dikkat 

gösterilmeli, hasta hakları konusunda özenli olmalıdır.  

Aynı şekilde hayvan çalışmalarında da tüm etik kurallara ve uluslararası sözleşmelere 

uyulmalı ve bunlar belirtilmelidir.  

Tartışma bölümü en önemli yerdir. Çalışmanız ile ilgili söyleyeceğiniz herşeyi burada 

söyleyebilirsiniz ancak bulgular bölümünde verdiklerinizi yinelemeyiniz. 
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Çalışmanızdaki zayıf bölümleri gizlemeye kalkmayın tam tersine danışman farketmeden 

siz belirtin ki danışmanın red gerekçesi olmasın. Sizin çalışma ve bulgularınız doğrulayan 

benzer ve farklı çalışmaları verebilirsiniz ancak çok fazla kaynak gösterimi de yazıyı zora 

sokar. Açık yürekle çalışmanızı, güçlü ve farklı yönleri kadar varsa zayıf yönlerini de 

dillendirin. Tartışmalı konuları siz de belirtin. Ancak çok uzun açıklamalardan kaçınıp sade 

ve öz bilgi verin. Sonuçlarınız önemli ve güçlü ise dillendirin ama aşırı iddialı da olmayın. 

Sonuç cümleleriniz önemlidir. 

Kaynaklar günümüz iletişim teknolojileri ortamında ve ICMJE kurallarınca çok özenli ve 

doğru olarak verilmelidir. Noktalamalar ve sayısal hatalar kaynak gösterimin çok önemli ve 

değerli olduğu günümüz de affedilmeyecek yanlışlardır. Kurumsal dergiler kabul öncesi 

kaynakları mutlak kontrol ederler ama yapacağınız yanlışlıklar sizin de benzer şekilde 

kaynak gösterilemeyeceğinizi düşündürtmelidir. Akademik yaşama bir an önce katılma 

isteği ve bu nedenle bolca yazı yazma durumunda ise kaynak hataları çokça görülmektedir. 

Gereksiz ve zorlama kaynak gösterimi kadar benzer çalışmaları kaynak göstermemek de 

olumsuz karşılanır. Bulunulan kurum, bölge, ülke çalışmalarını kaynak göstermek nasıl bir 

kadirbilirlik ise abartmak da yanlı tutum olarak değerlendirilecektir.  

Yazınız Türkçe dışında dille yayınlanacak veya yabancı bir dergiye gönderilecekse o dile 

( genellikle İngilizce ) mutlak hakim kişi veya kurumlardan destek alınmalı, akıcı bir dil 

kullanılmalıdır. 

Yazınızın isim sıralaması ülkemizde en çok sorun yaratabilecek kısmıdır. Çalışmanın 

başında sıralamanın yapılması, imza altına alınması ve özel durumlarda sıralama değişikliği 

yapılacaksa da tüm isimlerin oluru ile yapılması sorunları hafifletebilir ancak ortadan 

kaldırmaz. ICMJE kuralları ancak iyiniyetli, hoşgörülü ortamlarda işe yarar. Bu konudaki 

olası sorunlar açısından tüm imzalı belgeler saklanmalıdır. 

Yazınız tek kişi veya ortak olarak yazılmış olsa da adı olan tüm kişilerce eksiksiz 

okunmalı ve öyle son şekli verilmeli hatta imzalanıp saklanmalıdır. Son yayınlanan 

akademik yükseltme ölçütleri doğrultusunda başlıca yazar, ilk isim ve iletişimde 

bulunulacak kişi gibi konular da çözülmüş olmalıdır.  

Hazırlanan bu yazınız hedef süreli yayın adresine bir de üst yazı ile gönderilmeli. Üst 

yazıda kibar bir dil kullanılmalı ancak abartıdan kaçınmalıdır. 

Bu aşamadan sonra da yine ilginç bir dönem gelmektedir editöryel dönem. Bu dönem de 

yazınız güçlü bile olsa sorunlar yaşayabilirsiniz. Teknik değerlendirme istekleri dışında 

bazen yazınızı yeniden yazmaya kadar varan isteklerle karşılaşabilirsiniz.  

Etki faktörü yüksek dergilerin beklentileri de özgüvenleri de yüksek olabileceğinden 

yerine getirebileceğiniz tüm istekleri yerine getiriniz. Ancak çalışmanızın kabul 

edilemeyeceğini hissettiğiniz de yazınızı geri çekme işlemine başvurabilirsiniz. Bu da ekip 

olarak sizin hakkınızdır. Ancak farklı bir dergi farklı bir çalışmayı da gerektirecek olabilir. 
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Yazınızın kabul kararı verildikten sonra onu basılı olarak veya ekranlarda görmek ise 

tüm emeğinizin karşılığı olacaktır. 
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HEMŞİRELİKTE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR VE İNOVATİF ÜRÜN 

ÖRNEKLERİ 

 

Dr. Yeliz DOĞAN MERİH 

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri 

Müdürü 

 

ÖZET 

Amaç: Hemşireler hizmet sunumlarında etkin ve istendik sonuçları yakalayabilmek için 

sürekli değişime ayak uydurmak ve inovasyon sürecini hizmetlerine entegre etmek 

zorundadırlar. Bu aşamada hemşireler bakım kalitesini arttırmak için yeni ve yaratıcı 

faaliyetleri yürütmektedirler. Bu faaliyetler hasta bakım maliyetini azaltırken, bakım 

kalitesini de artırmaktadır. Proje; tüm bu gereksinimler göz önüne alınarak hemşirelik 

hizmetlerinde inovasyon sürecini aktive etmek, hemşirelerin süreç konusunda 

farkındalıklarını belirlemek ve hemşirelik hizmetlerini geliştirmek amacı ile 

gerçekleştirilmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Proje İstanbul ilinde kadın doğum ve çocuk alanında hizmet veren bir 

eğitim araştırma hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Hastanemiz hemşirelik hizmetlerinde 

inovasyon sürecini aktive etmek için bazı basamaklar takip edilmiştir. ilk adımda 

hemşirelerimizin farkındalıklarını düzenli eğitimler ile bilgi düzeyleri arttırılmış, koçluk 

sistemi ile bireysel danışmanlıklar başlatılmış, süreci cazip hale getirecek yarışmalar 

düzenlenmiş, ödül süreci ile katılım arttırılmış ve hemşirelikte inovasyon kültürü 

oluşturulmuştur.   

Bulgular: Hastanemizde 2012 yılında başlatılan hemşirelikte inovasyonu aktive etme 

süreci dahilinde; yarışma ve sempozyum süreçleri gerçekleştirilmiştir. İlk yıl hemşirelerimiz 

29 inovasyon projesi, ikinci yıl 33 inovasyon projesi, üçüncü yıl 29 inovasyon projesi, 

dördüncü yıl 67 inovasyon projesi olmak üzere 4 yıllık süreçte hastanemiz hemşireleri 

toplam 150 inovatif proje geliştirmiştir.  Her biri yeni bir buluş özelliği taşıyan projeleri ile 

hemşirelerimizin bakım kalitesini arttırıcı, yeni ve yaratıcı faaliyetleri desteklemeleri 

sağlanmıştır. İnovatif 30 proje için patent alma süreci tamamlanmıştır ve yeni buluşların 

üretimi için çalışmalar aktive edilmiştir.  

Sonuç: Hastanemizde 4 yıldır yürüttüğümüz hemşirelikte inovasyon süreci ile;  her 

geçen yıl daha da etkin projelerin oluşturulduğu belirlenmiştir. Hemşirelerde inovasyon 

sürecinin aktifleştirilmesinde; düzenli eğitimlerin, süreci tanıtacak, cazip hale getirecek, yol 

gösterecek bilimsel aktivitelerin yapılmasının ve rol model olmanın yeri büyüktür.  

Anahtar kelimeler: Hemşirelik, İnovasyon, Süreç 
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BİR HEMŞİRENİN İNOVASYON ÜRÜN OLUŞTURMA SÜRECİ 

"GÜVENLİK KONTROLLÜ CERRAHİ SUTÜR İĞNESİ" 

 

Msc. Ayşegül ALİOĞULLARI 

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ARGE Hemşiresi 

 

ÖZET 

Amaç: Hemşireler çalışma süreleri boyunca hasta bakımını sağlarken gerek tıbbi 

cihazlarla, gerekse tıbbi malzemelerle ilgili çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Yaşanan bu 

sorunların tekrarlanmaması için sorunlara, alanında deneyimli, konuyla ilgili gerekli beceri 

ve deneyime sahip hemşireler tarafından getirilen çözümler, hasta bakım kalitesinin 

arttırılması, iş günün etkin kullanımı ve kurumların hizmet kalitesinin arttırılması açısından 

büyük önem taşımaktadır.  Proje; hastanelerde cerrahi operasyon sırasında sağlık 

çalışanlarının cerrahi sütur iğnesi ile meydana gelebilecek kesici – delici alet yaralanmalarını 

önlemek amacıyla tasarlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Proje İstanbul ilinde kadın doğum ve çocuk alanında hizmet veren bir 

eğitim araştırma hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Cerrahi operasyonlar sırasında kesici 

delici alet yaralanmalarını önlemek amacıyla ameliyathanede yapılan gözlemler sonucunda 

risk değerlendirmesi yapılmış ve kesici delici alet yaralanmalarını önlemeye yönelik 

Güvenlik Kontrollü Cerrahi İğne tasarlanmıştır.  

Bulgular: Hastanemizde 2012 yılından beri devam eden Hemşirelikte İnovasyon 

Yarışması sorunlara çözüm odaklı yaklaşımı hemşirelerin yeni bir rol elde etmelerini 

sağlamıştır. Bu kapsamda hastanemiz ameliyathanesinde enfeksiyon kontrol önlemleri 

kapsamında yapılan gözlemler sırasında cerrahi iğnelerle yaralanmalara çözüm olarak 

Güvenlik Kontrollü Cerrahi İğne geliştirilmiştir. İğnenin içerisinde yer alan mekanizma 

sayesinde iğne ucunun kullanım süresi dışında künt olması sağlanmıştır. Kullanım 

esnasında iğnenin arkasından cerrahi pens aleti ile sıkıştırılması sayesinde iğne ucu aktif 

hale gelebilecek ve iğne dokudan geçtikten sonra iğnenin ucu içeri geçerek ucu 

küntleşecektir. Böylece iğnenin doku dışında bulunduğu sürece ucu künt olacağından 

cerrahi sütur iğnesi kaynaklı kesici delici alet yaralanmalarının önlenebileceği 

düşünülmektedir. 

Sonuç: Hastanemizde gerçekleştirilen Hemşirelikte İnovasyonu Aktive etme çalışmaları 

kapsamında gerçekleştirilen bu ürün sayesinde cerrahi operasyonlarda cerrahi sütur iğnesi 

kaynaklı kesici delici alet yaralanmalarının azaltılması, Hepatit B, Hepatit C ve HIV gibi 

bulaşıcı hastalığı olan hastaların operasyonu sırasında sağlık çalışanlarının kesici delici alet 

yaralanmaları sonucu kan yolu ile bulaşan hastalıklardan korunabileceği düşünülmektedir.   

Anahtar kelimeler: Güvenlik, Cerrahi İğne, Bulaş 



 

176 
 

 

 
Şekil.1: Güvenlik kontrollü cerrahi sütur iğnesi  
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BİR HEMŞİRENİN İNOVASYON ÜRÜN OLUŞTURMA SÜRECİ 

“KUVÖZ İÇİ SESE DUYARLI IŞIK SENSÖRÜ” 

 

Uzm. Hemş. Derya KILINÇ 

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi Sorumlu 

Hemşiresi 

 

ÖZET 

Amaç: Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri hastalarda gelişebilecek ani değişimlerin 

takibinin kritik önem taşıdığı yüksek riskli birimlerdir. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde 

yatan bebeklerin gelişimsel bakım ilkelerine uygun olarak bulundukları ortamın ışık 

düzeyinin 20 amperin altına düşürülerek takip edilmesi gerekmektedir. Yetersiz ışık 

ortamında ağlayan bebeğin hemşireler tarafından diğer bebeklerin konforu bozulmadan 

tespit etmeleri zaman almaktadır. Ayrıca prematüre bebeklerin ağlama sesleri kuvöz dışına 

çıkamadığından kafa içi basıncın artmasına bağlı olarak beyin kanaması riski oluşmaktadır. 

Proje; yenidoğan yoğun bakımda kuvöz içerisinde takip edilen bebeklerin ağlamalarının 

hemşireler tarafından kısa sürede farkedilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiş Kuvöz İçi 

Sese Duyarlı Işık’tır. 

Gereç ve Yöntem: Proje İstanbul ilinde kadın doğum ve çocuk alanında hizmet veren bir 

eğitim araştırma hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvöz 

içerisinde takip edilen bebeklerin uzun süreli ağlamalarının bebeklerde oluşturabileceği 

komplikasyonlar göz önünde bulundurularak yapılan gözlemler sonucu elde edilen veriler 

doğrultusunda Kuvöz İçi Sese Duyarlı Işık tasarlanmıştır.   

Bulgular: Hastanemizde 2012 yılından beri devam eden Hemşirelikte İnovasyon 

Yarışması sorunlara çözüm odaklı yaklaşımı hemşirelerin yeni bir rol elde etmelerini 

sağlamıştır. Bu kapsamda hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin 

iyileşme süreçlerini hızlandırmak, yenidoğan yoğun bakım ortamına uyumunu 

güçlendirmek, çevresel faktörlerin neden olabileceği komplikasyonları en aza indirmek için 

küvöz içi sese duyarlı ışık sensörü geliştirilmiştir. Bebeğin bulunduğu küvözün alt üst 

kısmına yerleştirilecek, antibakteriyel özellikli, portable, 45 desibel bebek sesi üzerinde 

40amper düzeyinde ışık yanmaya duyarlı sensör geliştirilmiştir. Yenidoğan gelişimsel bakım 

ilkelerine uygun olarak ayarlanan ortam ışık düzeyinde, ağlayan bebeğin bulunması için 

ışıkların açılarak tüm bebeklerin ortam uyumunu bozmadan, bebeğin en kısa sürede yerini 

tespit ederek, oluşabilecek komplikasyonların en aza indirileceği düşünülmektedir 

Sonuç: Hastanemizde gerçekleştirilen Hemşirelikte İnovasyon çalışmaları sürecinde 

geliştirilen bu ürün sayesinde yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan bebeklerin ortama 

uyumunu sağlamak, iyileşme sürecini hızlandırmak, kalp atım hızı yükselmeden, kafa içi 
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basıncı artmadan ve uyku sürecinde olan bebeklerin ses ve ışıktan kaynaklı 

komplikasyonların önlenebileceği düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Işık, Küvöz, Ses, Yenidoğan. 

 
Şekil.1: Küvöz İçi Sese Duyarlı Işık Sensörü 
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HASTANELERDE HEMŞİRE ARAŞTIRMA GRUPLARININ KURULMASI 

 

Doç.Dr.Azize Karahan 

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

 

Günümüzde klinikte çalışan hemşirelerin yaptığı araştırma sayısı artsa da istendik 

düzeyde değildir ve hemşirelik araştırmaları daha çok akademik çalışmalar kapsamında 

gerçekleştirilmektedir. Hemşirelerin araştırma yapmaya teşvik edilmesinde araştırma 

gruplarının oluşturulmasının etkili bir yol olduğu vurgulanmaktadır. Ülkemizde 

hastanelerde oluşturulmuş hemşirelik araştırma gruplarının bilinen örnekleri sınırlıdır. 

Dünyadaki örnekleri incelendiğinde araştırma gruplarının hemşirelerden oluşabildiği gibi 

multidisipliner bir ekipten de oluşabildiği görülmektedir. Araştırma gruplarında birey sayısı 

değişebilmekte ve hastane dışından akademisyenler, istatistikçiler ya da gereksinime göre 

farklı disipilinlerden bireyler ekibe dahil edilebilmektedir.  Araştırma gruplarının hedef 

kitlesi  sağlıklı bireyler, hasta, hasta yakını ya da sağlık personelinin kendisi olabilmektedir. 

Bazı araştırma grupları erişkin, çocuk ya da yaşlılara yönelik alt birimlerden oluştuğu gibi 

onkoloji ya da yenidoğan gibi özelleşmiş bir alana yönelik çalışan araştırma grupları da 

olabilmektedir. Araştırma gruplarının hasta bakım sonuçlarını olumlu etkilediği ve bakım 

kalitesini artırdığı vurgulanırken, araştırma gruplarının verimli çalışması için kapasite ve 

araştırma kültürünü geliştirme, ekip çalışması ve kanıta dayalı uygulamaya yönelik 

modellerin kullanılmasının yararlı olduğu belirtilmektedir. Hemşirelerin tamamından bir 

araştırmayı gerçekleştirmesi, kanıta dayalı araştırmayı bulması, değerlendirmesi ve 

uygulamaya aktarabilmesini beklemek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Akademisyen 

hemşireler ve klinik hemşireler arasında işbirliğinin geliştirilmesinin araştırma 

sonuçlarından yararlanma ve uygulamalarda kullanılmasında akıllıca bir yaklaşım 

olabileceği belirtilmektedir. Araştırma gruplarının farklı donanım ve özellikte bireylerden 

oluşması bir sinerji oluşturarak daha verimli sonuçlar elde edilebilmektedir. Ülkemizde 

gereksinim ve öncelikler dikkate alınarak hemşirelik bakım kalitesini artıracak ve 

uygulamaya geçirilebilecek nitelikte araştırmalara gereksinim olduğu bir gerçektir. 

Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği bu gereksinimden yola çıkarak, akademisyen 

hemşireler ve hastanede çalışan hemşirelerin işbirliği ile hastanelerde araştırma gruplarının 

oluşturulmasına ve gruplarda sorumluluk alan hemşirelerin araştırma kapasitelerinin 

geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. 
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HEMŞİRELİK ARAŞTIRMA VE PROJE GELİŞTİRME BİRİMİ 

 

Blm. Uzm. Gülgün SEVİMLİGÜL 

Cumhuriyet Üniversiyesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi. 

 

KURULUŞ DAYANAĞI: 

8 Mart 2010 tarih ve 27515 sayı numarası ile Resmi Gazetede yayınlanan Hemşirelik 

Yönetmeliği “Hemşirelik hizmetlerinin kapsamı”nda madde 5/1-a’da Birey, aile, grup ve 

toplumun sağlığının geliştirilmesi, korunması, hastalık durumunda iyileştirilmesi ve yaşam 

kalitesinin artırılması amacıyla hemşirenin yerine getirdiği bakım verme, hekimce 

hazırlanan tıbbî tanı ve tedavi planının oluşturulması ve uygulanması, güvenli ve sağlıklı bir 

çevre oluşturma, eğitim, danışmanlık, araştırma, yönetim, kalite geliştirme, işbirliği yapma 

ve iletişimi sağlama rolleri olduğu belirtilmiştir. 

19 Nisan 2011 tarih’inde Hemşirelik Yönetmeliği’ne eklemeler yapılmış ve Uzman 

Hemşirelerin Yetki ve Sorumlulukları için Uzman Hemşireler, temel hemşirelik rollerinin 

yanı sıra uzmanlığını yaptığı alana yönelik klinik bilgi, beceri, sağlık araştırmaları, 

danışmanlık hizmetleri, sağlık eğitim hizmetlerinin programlanması, uygulanması ve 

değerlendirilmesinde sorumluluk alır, uygular ve değerlendirir. 

Uzman Hemşireler;  

(Ek fıkra:19.4.2011-27910) Hastalara uygulanan tıbbi tanı ve tedavi işlemlerine ilişkin 

karşılaşılan kritik durumlarda, uygun kararın verilmesinde hemşirelere danışmanlık yapar, 

mesleki gelişimleri açısından hemşirelere yardımcı olur. 

(Ek fıkra:19.4.2011-27910) Uzmanlık alanı ile ilgili ve etik konularda kişi, kurum ve 

kuruluşlara danışmanlık ve bilirkişilik yapar. Çalıştığı kurumda araştırmalarla ilgili etik 

komitede görev alabilir” denilmiştir. 

Kuruluş tarihi: 01.11.2012 

Kuruluş amacı: Hemşirelik hizmetleri kalitesinin sürekli gelişimini, standardizasyonunu 

ve işlevselliğini geliştirecek araştırmalar yapmak ve bu doğrultuda projeler geliştirmek. 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Kurumda hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi bakım kalitesinin artırılması, 

hemşirelik hizmetlerinin politika, prosedür, standartlarını oluşturmak; bakım rehberlerini 

geliştirmek için araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek. 

2. Hastanemiz hemşirelerinin planlamış oldukları bilimsel çalışmaların başvuru 

kayıtlarını alarak başhemşirelik birimiyle değerlendirmek, onaylanan çalışmalara ve 

projelere danışmanlık yapmak. 

3. Sağlık alanındaki gelişmeleri takip ederek hastanemiz hemşirelerine duyurmak. 
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4. Araştırma sonuç/kanıtların hastanemizde uygulanabilirliği konusunda 

başhemşirelik yönetimiyle işbirliğinde bulunmak. 

5. Başhemşirelik, Eğitim ve Kalite Koordinatörü/Kalite Direktörlüğü ile işbirliğinde 

araştırmalar yapmak. 

6. Hemşirelik bakım kalitesini geliştirecek, hasta ve hasta yakınlarının 

memnuniyetini ölçen araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek. 

7. Kurs, kongre, sempozyum vb. etkinlikleri kurumda çalışan hemşirelere 

duyurmak. 

8. Hemşirelerin yapmış oldukları bilimsel çalışmaların/projelerin poster ve sözel 

bildiri sunumlarına katkı vermek, danışmanlık yapmak.  

 

Faliyetler: 

1. Hemşirelik Araştırma ve Proje Geliştirme Birimi’nin kurulduğu, kurulma amacı, 

hedefleri ve çalışması konusunda hastane idari yönetimi, hemşirelik hizmetleri yönetimi ve 

meslektaşlarımıza bilgilendirme toplantısı yapıldı.    

2. Hemşirelere “Bir Araştırma Nasıl Yapılır?” ve “Bilimsel Araştırmada Etik” konulu 

eğitimler yapıldı.   

3. Araştırma sonuçları “Bilimsel Araştırma Sunuları” başlığı altında Eylül ve Ocak 

aylarında Perşembe günleri öğleden sonra konferans salonunda araştırmacılar tarafından 

sunuldu. Geri bildirimler ve katkılar alındı.  

4. Hemşirelere; Hemşire Devir Hızı, Hemşire İş Doyumu, Hastalara; Hemşire 

Bakımından Memnuniyet çalışması peryodik olarak yapılmaktadır. 

5. 2014 Hemşirelik Haftası Bilimsel Etkinliklerinde 6 Bilimsel Araştırma sonucu sözel 

sunu şeklinde paylaşıldı.  

6. 2014 yılı Hemşirelik Haftası Bilimsel Etkinliklerinde Bilimsel Araştırma sonucu (20 

Poster Bildiri) paylaşıldı.  

7. 2016 yılı “Ebelik Haftası”nda “Ebelik Alanında Ulusal ve Uluslararası 

Araştırmalar” konulu panelde görev alındı. 

 

Yaşanılan Güçlükler 

1. Hemşirelik araştırmalarının yararına inanmama, gereksiz bulma, 

2. Zaman bulamama, 

3. Meslektaşlarımızın prensip sahibi olma çabaları; “prensip olarak ben hiç anket 

doldurmuyorum”. 

4. Hemşirelerin bilimsel araştırma basamakları, etik konusunda bilgi eksikliklerinin 

olması nedeniyle araştırma sürecinin çok yavaş ilerlemesi. 

5. Bu çalışmanın Etik Kurulu alındı mı?, 
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Yeni Hedefimiz: Kurum içinde hemşirelik araştırma önceliklerini belirlemek ve 

araştırma biriminin yeniden yapılandırılması sağlanarak kurumda hemşirelik hizmetlerinin 

geliştirilmesi bakım kalitesinin artırılması, hemşirelik hizmetlerinin politika, prosedür, 

standartlarını oluşturmak, bakım rehberleri geliştirmek için araştırmalar yapmak, projeler 

geliştirmek. 

 

Önerilerimiz: 

1. Ulusal hemşirelik araştırma merkezi kurulmalıdır. 

2. Ulusal hemşirelik araştırma merkezi ile işbirliği içinde çalışan sağlık kuruluşlarında 

hemşirelik araştırma merkezleri kurulmalıdır. 

3. Hem ulusal hem de kurumsal boyutta öncelikli hemşirelik araştırma konuları 

(akademisyen ve klinisyenlerin tam katılımın sağlandığı) belirlenmelidir.  

4. Ulusal düzeyde çok merkezli araştırmalar yapılmalıdır. Araştırma sonuçlarına göre 

bakımda uygulama rehberleri oluşturulmalıdır.  

5. Ulusal ve kurumsal araştırma fonlarının etkili kullanımı sağlanmalıdır. Yayın-teşvik 

projeleri ile hemşire araştırmacıların desteklenmesi sağlanmalıdır. 

6. Araştırma için okul ve sağlık kuruluşları işbirliği yapılarak akademisyen ve klinisyen 

hemşirelerin birlikteliği sağlanmalıdır. 

7. Hemşirelerde araştırma kültürünü geliştirme için araştırmanın aşamaları, araştırma 

yöntemleri, istatistik bilgisi, literatür tarama, makale okuma, makale yazma, kritik düşünme 

becerisi gibi konularda güçlenmeleri sağlanmalıdır. 

8. Hemşirelik araştırmalarının ödüllendirilmesi ile araştırmaya ilişkin hemşirelerin 

motivasyonu sağlanabilir. 

9. Hemşirelerin diğer sağlık profesyonelleri ile multidisipliner araştırmaların 

desteklenmesi, hemşire araştırmacı sayısının ve kalitesinin arttırılması sağlanmalıdır. 

Son olarak; Hemşirelik araştırmalarının, kanıta dayalı uygulama için sağlam bir temel 

oluşturması ve üretilen bilginin hemşirelik uygulamalarına dayanak oluşturmasını sağlamak 

için bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda ulusal boyutta sistemli, iş doyumunu artırıcı, hasta 

bakımı ve memnuniyetini arttırıcı ihtiyaçlara cevap verir nitelikte yapılmasını diliyorum. 
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SÖZEL BİLDİRİ 

ÖZETLERİ 
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WHİPPLE OPERASYONU GEÇİREN HASTADA HEMŞİRELİK BAKIMI: 

OLGU SUNUMU (Sözel Bildiri-1) 

 

Elif AKYÜZ*, Esra YILMAZ*, Azize KARAHAN** 

*Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Hemşirelik, Ankara, 

**Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara 

Elif AKYÜZ/ ebayrak78@mynet.com/ 0544 309 40 67 

 

Özet 

Hemşirelik süreci hemşirelik bakımında bilimsel problem çözme yönteminin sistemli bir 

şekilde kullanılmasıdır. Hemşirelik mesleğine profesyonel bir kimlik kazandıran hemşirelik 

süreci bilimsel olarak düşünme ve araştırmayı gerektiren, birey/aileye özgü olarak planlanıp 

uygulanan ve değerlendirilen dinamik bir süreçtir. Hemşirelik sürecinin doğru bir şekilde 

planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ise bireye özel hemşirelik tanılarının 

konulması ile olur. Bu doğrultuda hastadan uygun verilerin toplanması bu veriler 

doğrultusunda bireye özgü bakım planının oluşturulması önemli bir aşamayı oluşturur. 

Hemşireler bakımı planladıktan sonra uygulamayı daha rahat sağlayabilmekte, 

gereksinimleri belirleyebilmekte ve bakımı planlı bir şekilde değerlendirebilmektedir. Bu 

çalışmanın amacı, Whipple operasyonu geçiren hastanın gereksinimlerinin hemşirelik bakım 

planı doğrultusunda belirlenmesi, bakımın uygulanması ve değerlendirilmesidir.  

VAKA Hasta 45 yaşında, evli, iki çocuk sahibi bayan hastadır. Hastanın iki ay süren sağ 

alt kadranda ağrı nedeni ile hastaneye başvurmuş, yapılan tetkikler sonrası duodenum 

2.kıtası ve pankreas başı hizasında 5 cm’lik lezyon saptanmıştır. Hastaya 07.05.2015 tarihinde 

whipple operasyonu yapılmak üzere yatışı yapılmıştır. Hastanın özgeçmişinde 15 yıldır 

astımı mevcut. Kolesistektomi operasyonu geçirmiş, sürekli kullandığı ilaç 

bulunmamaktadır. Kan değerlerinde Potasyum(3,1 mmol/l) , Kalsiyum(7,8) ve Albumin(2,6) 

Ptz(20,77), INR(1,32) olduğu saptandı. Buna yönelik Ca, K ve TDP replasmanları yapılmış, 

Clexane 0,6cc başlanmıştır. Bakım: Hasta ameliyat sonrası 2 gün süreyle yoğun bakım 

ünitemizde kalmış, kliniğimizde 18 gün boyunca izlenmiştir. Hastaya nazogastrik sonda 

takılmış, anastomozun altına ve pelvise birer adet bomba dren konulmuştur. Hastaya 

şiddetli ağrı nedeni ile Dolantin PCA(5mg/h) uygulanmıştır. Ameliyat sonrasında hastaya 

profilaktik olarak desefin ve flagyl başlanmıştır. Hastanın yatış süreci içerisinde enfeksiyon 

bulgusuna rastlanmamıştır. Kliniğimizde yattığı tüm bu süreçlerde hastanın gereksinimleri 

hemşirelik bakım planı doğrultusunda oluşturulmuş ve bakımı sağlanmıştır. Hemşirelik 

bakım planına göre oluşturulan hemşirelik tanıları; akut ağrı, öz bakım eksikliği, hava 

yolunu temizlemede etkisizlik, enfeksiyon riski, solunum örüntüsünde bozulma, sıvı 
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elektrolit dengesizliği, aile içi süreçlerde bozulma olarak belirlenmiş, hastaya yönelik 

girişimler uygulanmış ve değerlendirilmiştir.  

 

 

 

OLGU SUNUMU: MASTEKTOMİ UYGULANAN ERKEK HASTANIN 

HEMŞİRELİK BAKIMI (Sözel Bildiri-2) 

 

Aylin GÜNAY*, Elif AKYÜZ*, Ziyafet UĞURLU*, Hüseyin Onur AYDIN** 

*Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara 

**Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara 

Aylin GÜNAY/aylinn.gunay@gmail.com/05330888921 

 

Özet 

Giriş: Erkeklerde meme kanseri nadir görülmekte ve tüm kanser tiplerinin sadece % 

0,7’sini oluşturmaktadır. İnsidansı ilerleyen yaş ile artmaktadır, 80’li yaşlarda ise bu risk en 

yüksek seviyeye ulaşmaktadır. Yapılan çalışmalar kadınlarda görülen meme kanserinde 

olduğu gibi erkeklerde de insidansın son 25 yıl içinde %26’ya yükseldiğini göstermektedir. 

Erkeklerde meme kanserinin oldukça nadir görülmesi nedeniyle, hastaların psikososyal ve 

fonksiyonel durumları ile birlikte yaşam kaliteleri de olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle 

ameliyat olan hastalara verilen bakım ve eğitim iyileşme açısından önemlidir. Bu sunuda, 

mastektomi uygulanan bir erkek hastanın hemşirelik bakımı yer almaktadır.  

Olgu: M.Ş. 75 yaşında, evli ve emeklidir. Yaklaşık 8 ay önce, sol koltuk altında giderek 

büyüyen kitle şikayetiyle genel cerrahi polikliniğine başvurmuş ve yapılan tetkikler 

sonucunda sol meme malign neoplazmı tanısı konularak 10.02.2017 tarihinde ameliyat 

sonrası kliniğimize yatışı yapılmıştır. M.Ş.’ye genel anestezi altında sol meme basit 

mastektomi ameliyatı yapılmıştır.  

Hemşirelik Bakımı: Ameliyat sonrası dönemde hasta ile ilgili ağrı, korku, anksiyete, 

beden imajında değişiklik, fiziksel mobilitede bozulma, öz bakım eksikliği, bilgi eksikliği, 

enfeksiyon riski, kanama riski, doku perfüzyonunda bozulma riski sorunlarına yönelik, 

hasta yakınları için ise bakım verici rolünde bozulma riskine yönelik uygun hemşirelik 

bakımı verilmiştir.  

Sonuç: Hasta ve ailesine taburcu olmadan önce evde dikkat edilecek durumlar ve 

uygulaması gerekenler ile ilgili eğitim verilmiştir. Herhangi bir komplikasyon gelişmeyen 

hasta ameliyat sonrası 2. gün taburcu edilmiştir.  

Anahtar sözcükler: Erkek meme kanseri, mastektomi, hemşirelik bakımı 
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TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA İNSÜLİN TEDAVİ DEĞERLENDİRME 

ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ (Sözel Bildiri-3) 

 

Hamdiye ARDA SÜRÜCÜ*, Altun BAKSİ*, Sevgin SAMANCIOĞLU** 

*Atatürk Sağlık Yüksek Okulu, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye,  

**Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Gaziantep, Türkiye 

Hamdiye ARDA SÜRÜCÜ/har_da@hotmail.com/05056175386 

 

Özet 

Amaç: İnsülin Tedavisi Değerlendirme Ölçeği- The Insulin Treatment Appraisal Scale 

(ITAS) Türkçe Formu’nun geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirmektir.  

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma metodolojik bir çalışmadır. Örnekleme; Ekim 2015- 

Temmuz 2016 tarihleri arasında Türkiye’de bir üniversite hastanesi ve bir özel hastanede Tip 

2 diyabet tanısıyla tedavi gören 367 hasta alınmıştır. Araştırmada etik kuruldan onay, ölçek 

sahibinden, kurumlardan ve hastalardan yazılı izin alınmıştır. Veriler; Tanıtıcı Bilgi Formu 

ve İnsülin Tedavisi Değerlendirme Ölçeği Türkçe formu ile toplanmıştır. Ölçek, toplam 20 

maddeden oluşmakta, 16 maddesi negatif ve dört maddesi pozitif tutumu 

değerlendirmektedir. Ölçek maddeleri likert tipi 1–5 arası puanlanmakta, maddelerin 

toplamı total puanı vermektedir (20–100). Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, sayı, 

yüzde, kendall iyi uyuşum katsayısı, faktör analizi, cronbach a katsayısı, pearson korelasyon 

analizi, t testi veya Mann Whitney U testi ve Kruskal Wailles kullanılmıştır.  

Bulgular: Ölçeğin dil geçerliliğinde çeviri-geri çeviri yapılmıştır, içerik geçerliliğinde ise 

alınan uzman görüşlerinin uyumlu olduğu saptanmıştır (KW = ,114, p = ,305). Ölçeğin 

Türkçe formunun 15 maddelik hali ile madde-toplam puan korelasyon katsayıları ,35-74, 

açıklanan varyans %44,31 olarak ölçülmüştür. Ölçeğin tümü için Cronbach alfa katsayısı ,84, 

alt boyutlar için hesaplanan katsayıların ,83 ve ,62 (sırası ile λ2 = 0,84, λ2 = 0,62) olduğu 

saptanmıştır. Bilinen grup geçerliliğinde; cinsiyet ve yalnız yaşama durumuna göre toplam 

ITASTr formu puan ortalaması arasında insülin kullanan grupta istatiksel (p < 0,05) olarak 

anlamlı fark saptanırken, insülin kullanmayan grupta (p < 0,05) anlamlı fark bulunmamıştır. 

İnsülin kullanan ve kullanmayan diyabetli bireylerde 4. Madde ve 14.madde puan 

ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p < 0,05). Doğrulayıcı 

faktör analizi model uyum indeksleri modelin kabul edilebilir bir uyuma sahip olduğunu 

göstermektedir.  

Sonuç: İnsülin Tedavisi Değerlendirme Ölçeği’ni insülin kullanan ve kullanmayan Tip 2 

diyabetli bireylerin insülin tedavisine karşı pozitif ve negatif algılarının 

değerlendirilmesinde geçerli ve güvenilir bir araç olarak kullanılabileceği sonucuna 

varılmıştır. 
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Anahtar Sözcükler: Tip 2 Diyabet, Geçerlilik ve Güvenilirlik, ITAS, Metadolojik 

araştırma 

 

 

 

AYAKTAN KEMOTERAPİ ALAN AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN 

EVDE BAKIM GEREKSİNİMLERİNE İLİŞKİN VERİLEN SOLUNUM GEVŞEME 

EGZERSİZLERİ EĞİTİMİNİN HASTANIN ÖZ BAKIM GÜCÜNE VE 

FONKSİYONEL YAŞAM ÜZERİNE ETKİSİ (Sözel Bildiri-4) 

 

İbrahim Halil GÜNEŞ *, Gülendam KARADAĞ ** 

*Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı 

,Gaziantep  

**Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR 

İbrahim Halil GÜNEŞ / halil_g_2005@hotmail.com/05534214131 

 

Giriş ve Amaç: Ayaktan kemoterapi alan akciğer kanserli hastaların evde bakım 

gereksinimlerine ilişkin verilen solunum gevşeme egzersizleri eğitiminin hastanın öz bakım 

gücüne ve fonksiyonel yaşamı üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmadır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışma 15/04/2015-15/09/2016 tarihleri arasında Gaziantep 

Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne bağlı Onkoloji Hastanesi’nin 

ayaktan kemoterapi ünitesinde kemoterapi tedavisi alan 60 akciğer kanserli (30 deney 30 

kontrol) hastaya yapıldı. Araştırmanın yürütülebilmesi için Gaziantep Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Etik Kurulundan, Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

Başhekimliği’nden yazılı izin ve çalışmaya gönüllü hastalardan yazılı ve sözlü izin alındı. 

Araştırmanın örneklemi power analizi ile basit rastgele örneklem yöntemi ile 30 hasta deney 

grubuna, 30 hasta kontrol grubu alındı. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından 

literatür taranarak hazırlanan anket formu, Öz-Bakım Gücü Ölçeği,  kanser hastaları için 

geliştirilen Fonksiyonel Yaşam Ölçeği ile toplandı. Araştırmada elde edilen verilerin 

analizinde SPSS for Windows 24,0 programı kullanılarak tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, 

Shapiro Wilk testi, Student t testi, eşleştirilmiş t testi ve ki kare testi kullanılmış ve p<0.05 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Ölçeklerin geçerliğinin test edilmesinde ise 

Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır.   

Bulgular: Hastaların %91,7’sı erkek, %53,3’sı ilkokul mezunu, % 30,0’sı küçük hücreli 

akciğer kanseri, % 83,3’sı evre 4 , % 25,0’inde kemik metastazı vardır. Deney grubunda öz 

bakım gücü ölçeği ön test puan ortalaması 82,60±17,87, son test puan ortalaması 94,50 ± 

16,355 olup gruplar arasında anlamlı farklılık bulundu ( p<0.05). Deney grubunda 
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fonksiyonel yaşam ölçeği son test puan ortalaması 93,23 ± 11,71, kontrol grubunda son test 

puan ortalaması 85,6 ± 15,76 olup gruplar arasında anlamlı farklılık bulundu (p<0.05). 

Kontrol grubunda öz bakım gücü ölçeği ön test puan ortalaması 79,97 ± 11,12, deney 

grubunda öz bakım gücü ölçeği ön test puan ortalaması 82,6 ± 17,87 olup gruplar arasında 

anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05).  

Sonuç: Akciğer kanserli hastalarda öz bakım ve fonksiyonel yaşam puanlarının düşük 

olduğu araştırmamızda hastalara verilen solunum gevşeme egzersizi eğitiminin hastanın öz 

bakım gücünü ve fonksiyonel yaşam puanlarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.  

Anahtar Sözcükler: Akciğer kanseri, Öz-Bakım Gücü Ölçeği, Fonksiyonel Yaşam Ölçeği 

 

 

 

KÜLTÜREL BİR UYGULAMA OLAN ABDEST ALMA DAVRANIŞI 

DİYABETİK AYAK GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN BİR FAKTÖR MÜDÜR?  

(Sözel Bildiri-5) 

 

Hamdiye ARDA SÜRÜCÜ*, Hatice ARSLAN OKUR** 

*Atatürk Sağlık Yüksek Okulu, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye,  

**Çankırı Özel Karatekin Hastanesi-Diyabet eğitim ve İzlem Polikliniği, Çankırı, Türkiye 

Hamdiye ARDA SÜRÜCÜ/har_da@hotmail.com/05056175386 

 

Özet 

Amaç: Kültürel bir uygulama olan abdest alma davranışın, sosyo-demografik ve 

hastalığa ilişkin özelliklerin diyabetik ayak gelişiminde etkisinin değerlendirilme 

amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada tanımlayıcı kesitsel araştırma tasarımı kullanılmıştır. 

Örnekleme; Ekim 2015- Temmuz 2016 tarihleri arasında Türkiye’de bir üniversite hastanesi 

ve bir özel hastanede Tip 2 diyabet tanısıyla tedavi gören 323 hasta alınmıştır. Araştırmada 

etik kuruldan onay, kurumlardan ve hastalardan yazılı izin alınmıştır. Veriler; diyabetli 

bireylerin sosyo-demografik ve hastalığa ilişkin özellikleri içeren Tanıtıcı Bilgi Formu ile 

toplanmıştır. Veri toplama formun doldurulması ortalama olarak 2 dakika sürmüştür. 

Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, sayı, yüzde, ki-kare testi ve stepwise lojistik 

regresyon analizi kullanılmıştır.  

Bulgular: Tip 2 diyabetlilerin yaş ortalamaları 55,55 (±16,31), %55,4’ünü kadın, %82,0’ı 

evli, %32,2’isi ilkokul mezunu, %87,0’ı gelir gidere eşit, %74,0’nın çalışmadığı ya da emekli, 

%70,3’ü sağlığını orta düzeyde algıladığı, %76,8’i abdest aldığı, %45,5’i oral antidiyabetik 

kullandığı, %59,1’i egzersiz yaptığı, %10,5’inin diyabetik ayağı olduğu, ortalama diyabet 

süresinin 8,21 (±6,57) ve ortalama Beden Kitle Ineksi’inin ise 26,81 (±3,51) olduğu 
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belirlenmiştir. Lojistik Regresyon analiz sonuçlarına göre abdest alan diyabetli bireylerin 

abdest almayan hastalara göre diyabetik ayak gelişme olasılıkları yaklaşık 3,61 kat daha 

fazladır. Sağlığını iyi ve orta algılayan tip 2 diyabetli bireylerin sağlığını kötü olarak 

algılayan hastalara göre diyabetik ayak gelişme olasılıkları yaklaşık 48,8 kat daha fazladır. 

Diyabet tanı süresi 10 yıl ve altı olan hastaların 10 yılın üstünde olanlara göre diyabetik ayak 

olma olasılıkları 7,09 kat daha fazladır. Modelde anlamlı bulunan tüm değişkenler toplam 

varyansın %64,3'ünü açıkladığı belirlenmiştir.  

Sonuç: Diyabetik ayak gelişiminde hastalık algısı, diyabet süresi ve kültürel bir 

uygulama olan abdest alma davranışı önemli risk faktörleri olduğu belirlenmiştir. Diyabet 

hemşirelerin diyabet eğitimi alan hastaların abdest alma durumlarını mutlaka 

değerlendirmelidir. Abdest alan diyabetli bireylerde diyabetik ayak gelişimini önlemek için 

diyabet hemşirelerin diyabet eğitimlerinde abdest aldıktan sonra mutlaka ayaklarını 

kurulamanın ve ayak bakımın önemini vurgulamalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Abdest alma, Ayak bakımı, Diyabetik ayak, Tip 2 diyabet. 

 

 

 

DOĞUM ŞEKLİNİN ANNELERİN POSTPARTUM DEPRESYON YAŞAMASINA 

ETKİSİ (Sözel Bildiri-6) 

 

Leyla Kaya*, Zerrin Çiğdem** 

*Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İstanbul 

**Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gaziantep 

Leyla KAYA/ leylakaya02@hotmail.com 

 

Doğum sonu dönem, kadının psikiyatrik hastalıklara en fazla yakalanma riski taşıdığı ve 

özellik arz eden kritik bir dönemdir. Bu çalışma, primipar annelerde doğum şeklinin 

postpartum depresyona etkisini belirlemek amacı ile 7 Ocak-28 Nisan 2014 tarihleri arasında 

Batman merkezde bulunan ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren 17 

aile sağlığı merkezinde yapılmış kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışmanın evrenini, aile 

sağlığı merkezlerine kayıtlı 15-49 yaş grubunda bulunan primipar anneler temsil etmektedir. 

Çalışmanın örneklemini, 244 primipar anne oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar 

tarafından konu ile ilgili literatür esas alınarak hazırlanan veri toplama formları ile 

toplanmıştır. Veri toplama formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, annelerin 

sosyo-demografik özelliklerine ilişkin tanıtıcı bilgi formu yer almaktadır. İkinci bölüm, 

gebelik izlemi ve doğum öyküsü formundan oluşmaktadır. Üçüncü bölümde ise, EPDÖ’ne 

yer verilmiştir. Her anne ile doğum sonu birinci ayın sonunda bir kez ve üçüncü ayın 
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sonunda bir kez olmak üzere toplam iki görüşme yapılmıştır. Araştırmanın verileri “SPSS for 

Windows version 15.00” paket programı ile analiz edilmiştir. Normal dağılım özelliği 

göstermeyen veriler için Wilcoxon İşaret Testi uygulanmıştır. Sayımla elde edilen verilerin 

karşılaştırmalı analizleri Pearson Chi-square testi ile yapılmıştır. Ölçek kesim noktasının 

üzerinde kalan, puanlar pospartum depresyon açısından risk grubu olarak 

değerlendirilmiştir. Annelerin yaş ortalamasının 23.32±4.07 olduğu saptandı. Annelerin 

%32.,8’inin (n=80) sezaryen doğum ve %67.2’sinin (n=164) vaginal doğum yaptığı bulundu. 

Dördüncü haftanın sonunda EPDÖ’nden annelerin %41,0’inin (n=100), 12. haftanın sonunda 

ise yalnız %5,3’ünün (n=13) “Yüksek” puan aldığı belirlendi. Annelerin, doğum şekli ile 

EPDÖ puanlarına göre depresyon riskleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmadı (p>0.05). 

Anahtar kelimeler: Post partum depresyon, ana sağlığı, doğum şekli 

 

 

 

SİRKADİYEN RİTM, GECE NÖBETİ VE KANSER(Sözel Bildiri-7) 

 

Nilay BEKTAŞ AKPINAR*, Esra TÜRKER KÜÇÜKYILMAZ**, Ayşe Gül ATAY DOYĞACI*** 

*KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü- Konya, 

**KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Anestezi Bölümü- Konya,  

***Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, , Ankara 

Nilay BEKTAŞ AKPINAR/ nilay-bektas@hotmail.com/ 0531 992 02 60 

 

Özet 

Sirkadiyen terimi, circa (yaklaşık) ve dies (gün) sözcüklerinden oluşup 24 saatlik ritmi 

ifade eder. Sirkadiyen ritmi düzenleyen ana merkez, anterior hipotalamusta bir çift yapı 

olarak bulunan suprakiyazmatik nükleus (SKN)’tur. Sirkadiyen ritim, pozitif ve negatif 

geribildirimler içeren moleküler bir ağ tarafından kontrol edilir. Sirkadiyen ritm; BMAL1, 

CLOCK, Cyrptochrome ve Period adı verilen dört gen/proteinden oluşan bir düzenleyici 

transkripsiyon- translasyon feed back döngüsünden meydana gelmiştir. Sirkadiyan 

transkripsiyonu baskılayıcı Cryptochrome (CRY1 ve CRY2) ve Period (PER1, PER2 ve PER3) 

ise kanserde rol alan en önemli genlerdir. Kanserde sirkadiyan ritmin bozulması önemli bir 

risk faktörü olmakla beraber, aralarındaki ilişki net olarak aydınlatılamamıştır. Hücre 

çoğalması, apoptoz, DNA tamiri, metabolizma, detoksifikasyon ve DNA hasarına cevap gibi 

hücresel olaylar sirkadiyan ritim ile kontrol edilir. PER1,2,3 (İnsan) Meme kanseri c-erbB2 

salınımında düzensizlikler. Meme kanserinde tümör büyümesinde artış olduğu dönemde, c-

erbB2 salınımında düzensizlikler meydana gelmektedir. Aynı şekilde Prostat kanserinde de 
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Androjen reseptör transkripsiyon aktivitesinin düzenlenmesinde bozukluklar görüldüğü için 

tümör hızında artış görülmektedir. Sirkadiyen mekanizmalar doku büyümesi, kan 

basıncının kontrolü, kalp atımı ve kan şekerinin düzenlenmesi gibi önemli hücresel 

olaylarda rol oynar. Pineal bez’den melatonin salgılanması, vücut sıcaklığının ayarlanması, 

kan basıncının düzenlenmesi, plazma kortizol seviyelerindeki değişimler 24 saatlik 

döngülerde tekrarlayan olaylara örnektirler. Melatonin düzeyinin değişmesi bu döngüyü 

olumsuz etkiler, sirkadiyan ritminin bu gibi çeşitli nedenlerle bozulması vücutta ortaya 

çıkabilecek hastalıkların oluşumunu hızlandırabilir. Sirkadiyen ritmin bozulmasında ise en 

önemli faktörler stres, uyku düzensizliği, gece vardiyasında çalışma, beslenme bozukluğu, 

immün sistemin zayıflamasıdır. Gece çalışmasının insan fizyolojisi üzerinde; uyku 

düzensizlikleri, yorgunluk, kardiyovasküler sorunlar, gastrointestinal -mide ve bağırsak- 

sorunları ve kanser gibi olumsuz etkilere yol açabilmektedir. Gece çalışanlar bedenleri 

uyumak istediği saatlerde uyanık kalmak, bedenleri uyanık olmak istediğinde ise uyumaya 

çalışmak durumundadırlar. Bu durum sirkadiyen ritmle çatışmaya yol açarak ritmin 

bozulmasına yol açar. Ritm bozukluğu dışında görülen diğer bir problem de melatonin 

hormonun salgılanmasının bozulmasıdır. Melatonin hormonu 23.00-06.00 saatleri arasında 

karanlık bir ortamda, uyku sırasında salgılanan bağışıklık sistemini, stresi olumlu yönde 

etkileyen önemli bir hormondur. Kanser hastalıklarına karşı koruyucu olduğu araştırmalarla 

kanıtlanmıştır. Araştırmalar, melatonin hormonunun salınımındaki yetersizliğin, 

osteoporoz, yeme bozuklukları ve çeşitli kanser türleri, erken menopoz, romotoid artrit, 

depresyon, uykusuzluk gibi bozukluklara yol açtığını belirtmektedir. Yapılan çalışmalarda, 

sirkadiyen saatin, gece vardiyasında çalışan kadınların meme ve kolon kanserine yakalanma 

riskini artırabileceği bulunmuştur. Sirkadiyen saat tarafından kontrol edilen tükürük kortizol 

seviyeleri göğüs kanserli hastaların hayatta kalma zamanı için istatistiksel olarak anlamlı bir 

belirleyicidir.  

Anahtar Kelimeler: Sirkadiyen ritm, kanser, gece uykusu, gece nöbeti, hormon. 

 

 

 

KAMU HASTANELER BİRLİĞİNE BAĞLI BİR HASTANEDE ÇALIŞAN 

HEMŞİRELERİN ALGILADIKLARI ARAŞTIRMA KULLANIM ENGELLERİ 

(Sözel Bildiri-8) 

 

Semra KOCAÖZ*, Züleyha DOĞAN**, Öznur Tuğba ÇELEBİ***, Ergün ARSLAN**** 

* Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Doğum 

ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Niğde, Türkiye 

** Van Özel Lokman Hekim Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Van, Türkiye 
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*** Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye 

**** Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Servisi, 

Kahramanmaraş, Türkiye 

Semra KOCAÖZ, skocaoz@ohu.edu.tr, 05354053133 

 

Amaç: Bu çalışma, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı bir hastanesinde 

çalışan hemşirelerin algıladıkları araştırma kullanım engellerini belirlemek amacıyla 

yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırmanın evrenini, 20.02.2014-

10.04.2015 tarihleri arasında İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir ilin Kamu Hastaneler Birliği 

Genel Sekreterliği’ne bağlı devlet hastanesinde aktif olarak çalışan 327 hemşire 

oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyip, tüm hemşireler çalışma 

kapsamına alınmıştır. Araştırmanın örneklemini, çalışmaya katılmayı kabul eden 238 

hemşire oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu ile 

“Hemşirelik Araştırmalarında Yararlanmada Engeller Ölçeği (HAYEÖ)” kullanılarak 

toplanmıştır. Bayık ve ark. (2009) tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği yapılan bu 

ölçeğin “hemşirelik”, “sunum”, “araştırma” ve “çalışma ortamı” olmak üzere 4 alt bileşeni 

olup, 29 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğe verilen yanıtlar “Fikrim yok  (0)”, “Hiç engel değil 

(1)”, “Az engel (2)”, “Orta derece engel (4)” ve “Çok engel (4)” şeklinde değişmekte ve her 

bir madde sıfır ve dört puan arasında puanlandırılmaktadır. Ölçekten en az sıfır en fazla 116 

puan alınabilmektedir. Ölçek puanının yüksek olması, araştırmadan yararlanmada yaşanılan 

engelin derecesinin fazla olduğunu göstermektedir. Verilerin değerlendirilmesinde 

tanımlayıcı istatistikler, güvenilirlik analizi, Kolmogorov-Smirnov normallik testi, Mann-

Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.  

Bulgular: Hemşirelerin %33,6’sı bilimsel etkinlikleri duyduğunu ve %6,9’u bildiri ile bu 

faaliyetlere katıldığını, %13,9’u bilgisayar ortamında hemşirelik araştırmalarını okuduğunu, 

%45,0’ı mesleki öğrenimleri sırasında araştırma dersini almadığını, %7,5’i sağlık ve 

hemşirelik ile ilgili yapılmış faaliyetleri düzenli olarak takip ettiğini, %13,9’u sağlık alanında 

bir derginin abonesi olduğunu, %37,0’ı hemşirelik alanında ilgilendiği araştırma 

makalelerini arkadaşlarıyla paylaştığını ve %39,5’i araştırmadan elde edilen sonuçları klinik 

uygulama alanında kullandığını bildirmiştir. Hemşirelerin %27,7’si herhangi bir nedenle 

araştırma ekibinin içinde yer aldığını ifade etmiştir. Hemşirelerin araştırma ile ilgili görüşleri 

değerlendirildiğinde; %65’i hemşirelerin bağımsız olarak bir araştırma sürecini 

yürütebileceğini, %33,6’sı hasta bakımında araştırma sonuçlarını kullanmanın 

deneyimlerden yararlanmaktan daha önemli olduğunu, %16,0’ı araştırma yapmanın sadece 

akademisyen hemşirelerin görevi olduğunu ve %55,9’u hemşirelik mesleğindeki 

problemlerin bu alanda yapılan araştırmalar ile çözülebileceğini belirtmiştir. Araştırmaya 
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katılanların, Hemşirelik Araştırmalarında Yararlanmada Engeller Ölçeği’nin (HAYEÖ) 

“hemşire”, “çalışma ortamı”, “araştırma”, “sunum” alt boyutlarından ve genel boyutundan 

sırasıyla ortalama 23,62±4,83, 24,90±4,87, 18,42±5,12, 16,69±4,16 ve 83,54±14,55 puan aldıkları 

saptanmıştır. Araştırmada erkek hemşirelerin kadınlara göre araştırma dışındaki bu ölçeğin 

genel ve diğer alt boyutlarından aldıkları puan ortancalarının daha düşük olduğu 

belirlenmiştir (p<0,05). Yaş ilerledikçe, hemşirelerin çalışma ortamı ile ilgili araştırma 

engellerinin arttığı tespit edilmiştir (p<0,05). Araştırmamızda ilginç bir sonuç olarak sağlık 

meslek lisesi mezunu olan hemşirelerin diğer öğrenim düzeyindekilere göre HAYEÖ’nin 

genel ve hemşirelik alt boyutlarından aldıkları puan ortancasının daha düşük oldukları 

bulunmuştur  (p<0,05). Servis sorumlu hemşirelerinin, diğer birimlerde çalışanlara göre 

HAYEÖ’nin hemşirelik alt boyutu dışındaki genel ve diğer alt boyutlarından aldıkları puan 

ortancalarının yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05).  

Sonuç: Çalışmamızda, hemşirelerin çoğunluğunun araştırma yapma ile ilgili 

görüşlerinin olumlu yönde olmasına karşın, mesleki yayınları takip etme, bilimsel 

faaliyetlere ve bir araştırmaya katılım oranlarının düşük olduğu bulunmuştur. Hemşirelerin 

yaklaşık yarısı hiç araştırma konusunda eğitim almamıştır. Öncelikle bu konudaki eğitim 

ihtiyaçlarının giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca araştırmalarından yararlanma engellerine 

yönelik risk faktörleri dikkate alınarak, hemşirelerin çalışma yaşamlarında araştırma 

kültürünün yerleştirilmesine olanak sağlayacak stratejik planlamaların oluşturulması 

önerilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Hastane, Araştırma, Algı 

 

 

 

HEMŞİRELERİN MEDYA KULLANIM DURUMLARININ BELİRLENMESİ 

(Sözel Bildiri-9) 

 

Ayten YILMAZ YAVUZ*, Sümeyye BAKIR**, İsa ÇELİK***  

* Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı 

** Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

*** Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

Özet 

Giriş: Sosyal yaşamın gereği olarak bireyler yaşamını devam ettirebilmek için iletişime 

geçmek durumundadırlar. Günümüz koşulları bireyleri iletişim kurarken teknik araçlara 

bağımlı olmaya doğru yöneltmektedir. Hizmet ettiği grubun farklı kültürel yapılar ve 

gereksinimlere sahip olduğu düşünüldüğünde; hemşirelerin kendilerini geliştirebilmesi için 
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görsel ve işitsel medyayı takip etmesi gerekmektedir. Bu çalışma hemşirelerin medya 

kullanım durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan çalışmanın evrenini 15 Temmuz- 15 Ekim 

2015 tarihleri arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Devlet Hastanesi’nde aktif çalışmakta olan 

170 hemşire oluşturmuştur. Çalışmada örneklem seçimine gidilmemiş; yıllık izinler ve 

raporlu olan hemşireler dışında çalışmaya katılmayı kabul eden 100 hemşire ile çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından literatür ışığında hazırlanan 23 sorudan 

oluşan anket formu ile yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Form hemşirelerin sosyo-

demografik özellikleri, medya kullanım durumu,  medya çeşitleri ile ilgili bilgi, tutum ve 

kullanma nedenlerini belirleyen sorulardan oluşmaktadır. Veriler SPSS 18.0 istatistik paket 

programı ile analiz edilmiş ve verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler 

kullanılmıştır. Araştırma öncesinde Rize Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nden 

gerekli resmi izin alınmıştır. 

Bulgular: Araştırmadaki hemşirelerin yaş ortalamasının 28,05±6,83, %89’unun kadın, 

%33’ünün memleketinin Rize, %52’sinin çalıştığı birimin %52’sinin cerrahi klinikler, 

%89’unun çekirdek aile yapısında olduğu saptandı. Araştırma kapsamındaki hemşirelerin 

%66’sının televizyon-radyo/ bilgisayar-tablet-telefon-internet/gazete-dergiyi iletişim aracı 

olarak kullandığı, %47’sinin eğitim, eğlence ve haber almak için tv/bilgisayar ile zaman 

geçirdiği ve geçirilen ortalama saatin 2,90±2,03 olduğu, en çok 0,78±1,03 ortalama ile film/dizi 

izledikleri, %30’unun sağlık sorumluluğu ve beslenme ile ilgili reklamlarını izlediği ve yazılı 

medya olarak ortalama 1,37±1,28 gazete takip ettiği belirlendi.  

Hemşirelerin sosyal medya ağlarını 1,52±0,11 ortalama ile haber ve bilgi edinmek amaçlı 

ve  %36 oranında akıllı telefon aracılığıyla takip ettiği belirlendi. Ayrıca mesai saatleri 

içerisinde sosyal medya ağlarının kullanım durumuna yönelik; %66’sının mesai saatleri 

içerisinde kullanımının bir cezai yaptırımı olabileceğini düşünmediği, %28’inin mola 

verdiğinde kullandığı ve %22’sinin çalışılan birimdeki hemşirelik bakımına yönelik 

yenilikleri araştırmak ve bilgi edinmek amaçlı kullanıldığı saptandı. Hemşirelerin 

tv/bilgisayar kullanımından sonra hissedilen duygular açısından incelendiğinde, % 55’inin 

mutlu olma duygusunu hissettikleri belirlendi. 

Sonuç: Hemşirelerin tv/bilgisayar kullanımından sonra mutlu olma duygusunu 

hissetmeleri mesleki yoğunlukları ve zorluklarına bağlı olarak kendilerini rahatlamak için 

seçtikleri bir yol olarak düşünülebilir.  

Anahtar kelimeler: Hemşire, medya, sağlık 

 

 

 

 

http://www.rizekhb.gov.tr/detay.php?id=12&cid=4
http://www.rizekhb.gov.tr/detay.php?id=12&cid=4
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HEMŞİRELERİN BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN TUTUMLARININ 

BELİRLENMESİ (Sözel Bildiri-10) 

Gülgün SEVİMLİGÜL*, Levent ÖZDEMİR** 

*Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Hemşirelik Araştırma ve 

Proje Geliştirme Birimi, SİVAS.  

**Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Halk Sağlığı AD. SİVAS.  

 

Amaç: Bu çalışma bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin bilimsel araştırmalara 

ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.   

Gereç ve Yöntem: Hemşirelerden veriler literatür doğrultusunda geliştirilen "Kişisel 

Bilgi Formu”, “Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. “Bilimsel 

Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği” Korkmaz ve ark.’ları (2011) tarafından geliştirilen ölçek, 

beş basamaklı likert tipte olup dört faktör altında toplanan 30 maddeden oluşmaktadır. 

Bulgular: Çalışma 209 hemşire ile yürütüldü. Hemşirelerin yaş ortalamaları 32,89±7,69 

ve %86,6’sının kadın, %63,2’si evli olduğu belirlendi.  

Hemşirelerin meslekten memnuniyet durumları sırasıyla çok memnunum, memnunum, 

az memnunum, hiç memnun değilim yüzde oranları %3,3, %56,5, %32,1, %8,1’dir. 

Bilimsel toplantılara hemşirelerin %69,9’unun katılmış olduğu görüldü. Bilimsel 

toplantılara katılanların %68,9’i dinleyici, %12,0’si poster bildiri, %6,7’si sözel bildiri, %6,2’si 

panalist konuşmacı olarak katıldığı belirlendi.  

Hemşirelerin %62,7’sinin bir araştırmaya araştırmacı olarak katılmak istediklerini ve 

%87,6’sı araştırma yapmak için deneyimin gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Hemşirelere 

hemşirelik araştırmalarına ilişkin düşünceleri sorulduğunda; hemşirelerin %92,8’i hemşirelik 

mesleğinin gelişmesini sağlar, %83,3’ü bakımın kalitesini arttırır, %91,9’u mesleğin bilimsel 

bilgisini arttırır, %83,7’si kişisel gelişim ve iş doyumu sağlar, %72,7’si hasta memnuniyetinin 

artmasını sağlar demişlerdir.   

Hemşirelerin, Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin Araştırmacılara Yardımcı 

Olmaya İsteksizlik alt boyutu değerlendirildiğinde eğitim durumu, medeni durum, çalışma 

yılı, çalıştığı birim, çalışma şekli, araştırma eğitimi gibi değişkenler arasında anlamlı fark 

bulunmamıştır (p>0,05). Mesleki memnuniyet açısından Araştırmacılara Yardımcı Olmaya 

İsteksizlik alt boyutu incelendiğinde eğitim durumu arasında anlamlı fark bulunmuştur 

(0,002<p). Daha önce araştırma yapan hemşireler ile hiç araştırma yapmayan hemşireler 

arasında istatistiksel açıdan fark önemli bulunmuştur (0,04<p). Bilimsel araştırmalar 

konusunda kurumun desteklediğini belirten hemşireler ile desteklemediğini veya kısmen 

desteklediğini belirtenler arasında istatistiksel açıdan fark önemli bulunmuştur (0,004<p). 

Bilimsel toplantılara katılanlar ile hiç bilimsel toplantıya katılmayan hemşireler arasında 

istatistiksel açıdan fark önemli bulunmuştur (0,001<p). 
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Hemşirelerin, Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin Araştırmalara Yönelik 

Olumsuz Tutum alt boyutu değerlendirildiğinde cinsiyet, medeni durum, çalışma yılı, 

çalıştığı birim, çalışma şekli, kurum desteği gibi değişkenler arasında anlamlı fark 

bulunmamıştır (p>0,05). Hemşirelerin eğitim düzeyi arttıkça Araştırmalara Yönelik Olumsuz 

Tutumlarının istatistiksel açıdan farkın önemli olduğu görülmüştür (p<0,02). Bilimsel 

toplantılara katılanlar ile hiç bilimsel toplantıya katılmayan hemşireler arasında istatistiksel 

açıdan fark önemli bulunmuştur (0,001<p). Mesleki memnuniyet açısından Araştırmalara 

Yönelik Olumsuz Tutumları alt boyutu incelendiğinde eğitim durumu arasında anlamlı fark 

bulunmuştur (0,003<p). 

Hemşirelerin, Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin Araştırmalara Yönelik 

Olumlu Tutum alt boyutu değerlendirildiğinde cinsiyet, medeni durum, çalışma yılı, çalıştığı 

birim, çalışma şekli, meslekten memnuniyet durumu, kurum desteği gibi değişkenler 

arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Hemşirelerin eğitim düzeyi ile Araştırmalara 

Yönelik Olumlu Tutumların istatistiksel açıdan farkın önemli olduğu görülmüştür (p<0,001). 

Bilimsel toplantılara katılan ve araştırmalarda yer alan hemşireler ile hiç bilimsel toplantıya 

katılmayan, araştırma yapmamış hemşireler arasında istatistiksel açıdan fark önemli 

bulunmuştur (0,001<p). Araştırma eğitimi alan hemşireler ile araştırma eğitimi almayan 

hemşireler arasında istatistiksel açıdan fark önemli bulunmuştur (0,02<p). 

Hemşirelerin, Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin Araştırmacılara Yönelik 

Olumlu Tutum alt boyutu değerlendirildiğinde medeni durum, çalışma yılı, çalıştığı birim, 

çalışma şekli, araştırma eğitimi gibi değişkenler arasında anlamlı fark bulunmamıştır 

(p>0,05). Kadın hemşirelerin erkek hemşirelerden Araştırmacılara Yönelik Olumlu Tutum 

puanları arasında istatistiksel açıdan farkın önemli olduğu görülmüştür (p<0,02). 

Hemşirelerin eğitim düzeyi ile Araştırmacılara Yönelik Olumlu Tutumların istatistiksel 

açıdan farkın önemli olduğu görülmüştür (p<0,04). Mesleki memnuniyet açısından 

Araştırmacılara Yönelik Olumlu Tutum alt boyutu incelendiğinde eğitim durumu arasında 

anlamlı fark bulunmuştur (0,01<p). Araştırma yapmış ve araştırma yapmak isteyen, 

kurumun araştırma yapan hemşireleri desteklediğini belirtenler ile bilimsel toplantılara 

katılmış olan hemşirelerin istatistiksel açıdan farkın önemli olduğu görülmüştür (p<0,001). 

Araştırmacılara Yardımcı Olmaya İsteksizlik alt boyut ortalaması (min:8, max:40) 

28,22±6,28, Araştırmalara Yönelik Olumsuz Tutum alt boyut ortalaması (min:9, max:45) 

34,92±5,55, Araştırmalara Yönelik Olumlu Tutum alt boyut ortalaması (min:7, max:35) 

26,28±5,51, Araştırmacılara Yönelik Olumlu Tutum alt boyut ortalaması (min:6, max:30) 

23,16±5,34 olduğu görülmüştür.   

Çalışmadaki örneklem gurubu için Cronbach Alfa katsayısı 0,93 olarak bulundu. Ölçeğin 

alt boyutlarının iç tutarlılık güvenirlik katsayıları ise “Araştırmacılara Yardımcı Olmaya 

İsteksizlik” alt boyutu için 0,87, “Araştırmalara Yönelik Olumsuz Tutum” alt boyutu için 
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0,83, “Araştırmalara Yönelik Olumlu Tutum” alt boyutu için 0,92, “Araştırmacılara Yönelik 

Olumlu Tutum” alt boyutu için 0,95 olarak bulundu. 

Sonuç: Bu araştırma sonucuna göre hemşirelerin büyük çoğunluğunun bilimsel 

çalışmalara ilişkin olumlu görüş ve tutum içinde oldukları belirlenmiştir. Hemşirelerin 

araştırmalara yönelik olumlu tutumlarının geliştirilmesi için ulusal ve kurumsal boyutta 

düzenlemeler yapılması, ulusal hemşirelik araştırma merkezinin kurulması, kurumlarda 

hemşirelik araştırma birimlerinin kurulması, ülkemizin araştırma önceliklerinin ve her 

kurumun kendi araştırma önceliklerinin belirlenmesi, sertifikalı araştırma kursları, 

akademisyen ve klinisyenlerin birlikte araştırma yapabilecekleri platformların düzenlenmesi, 

araştırma yapan hemşirelere ödüllendirmeler yapılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşire, araştırma, araştırmaya yönelik tutum 

 

 

 

BİR ARAŞTIRMAYI UYGULAMAYA YANSITMA ÇALIŞMASI: 

KLORHEKSİDİN GLUKONAT %2 SOLÜSYONU İLE VÜCUT BANYOSU KAN 

DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARINI AZALTIYOR MU? (Sözel Bildiri-11) 

 

Bahire ULUS*, Satı KALKAN** 

*Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ataşehir, İstanbul,  

**Acıbadem International Hastanesi, Genel Yoğun Bakım Ünitesi, Ataköy, İstanbul. 

Bahire ULUS, bahire.ulus@acibadem.edu.tr GSM: 0538 4070477 

 

Giriş : Kateter ilişkili enfeksiyonlar, en sık karşılaşılan hastane enfeksiyonu türü olarak 

bilinmektedir. Kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (Kİ-KDE); hastanın santral 

kateterinin en az 48 kullanımda bulunması ve bir periferik kan kültürü pozitifliği ile ortaya 

çıkan bir durumdur. Klorhesidin glukonat, cilt antiseptiği olarak kullanılan, antimikrobiyal 

etkinliği ciltte 48 saat süren bir solüsyondur. Hastaların ameliyat öncesi cilt hazırlığında, ağız 

ve dişeti enfeksiyonların giderilmesinde kullanılmaktadır. 

Yöntem: Bu çalışma, özel bir sağlık kuruluşunun, yoğun bakım ünitesinde, yatan 

hastalara uygulanan iki farklı banyo yönteminin (%2 klorheksidin gluconat banyosu ve 

sabunlu su ile banyo) santral venöz kateter enfeksiyonlarını önlemeye yönelik etkisinin 

incelenmesi amacıyla deneysel olarak planlandı. Örneklem büyüklüğü formülüne göre 114 

kişi olarak hesaplandı. Deney grubuna %2 klorheksidin glukonat banyosu, kontrol grubuna 

ise sabunlu su ile silme banyo verildi. 
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Hastalara çalışmaya ilişkin gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra onamları alındı. 

Araştırmada yer alan hastaların; ciltte kızarıklık, ürtiker diğer enfeksiyon bulguları her hafta 

değerlendirilerek “Hasta Banyosu Kontrol Veri Formu’na kayıt edildi. Enfeksiyon 

belirlenmesinde, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tanı kriterleri 

benimsendi. Elde edilen veriler yüzdelik ve ortalama istatistiksel yöntemleri ile analiz edildi. 

Bulgular  

Bu çalışma devam ettiğinden aşağıda, deney grubunda yer alan 17 kişi, kontrol 

grubunda yer alan 14 kişinin verileri sunulmuştur.  

Tablo 1: Deney Ve Kontrol Grubunda Yer Alan Hastaların Enfeksiyon 

Bulguları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmaya alınan hastaların 19’u erkek,12 si kadındı, ve bireylerin ortalama yaşının 65.7 

olduğu görüldü. Hastaların kliniğe yatırıldıklarında; deney grubunun lökosit değeri:15.700, 

kontrol grubunda lökosit değeri:14.853 olduğu, vücut sıcaklıklarının benzer olduğu (deney 

grubu 37.10 C, kontol grubu 37.30 C) görüldü. 

 Deney Grubu 

Klorheksidin 

(n=17) 

Kontrol Grubu 

Sabunlu Su 

(n=14) 

p 

Lökosit 

Yoğun bakım girişinde 

Ampirik-Ana tedavi arası 

Ana tedavi sonrası 

 

15700±3640 

14097±3073 

9975±1451 

 

14853±4841 

14034±4303 

13865±4205 

 

0.762 

0.980 

0.033 

En yüksek ateş 

Yoğun bakım girişinde 

Ampirik-Ana tedavi arası 

Ana tedavi sonrası 

 

37.1±0.5 

37.1±0.3 

36.9±0.2 

 

37.3±0.6 

37.2±0.3 

36.9±0.3 

 

0.555 

0.527 

0.858 

Kateter ucu kültürü 

(-) 

Candida Albicans 

Staf. Capitis 

 

17 

- 

- 

 

12 

1 

1 

 

0.107 

Hemokültür 

(-) 

Acinetobacter Baumanii 

Staf. Hemoliticus 

Staf. Epidermidis 

Strep. Viridans 

 

15 

1 

1 

- 

- 

 

11 

- 

1 

1 

1 

0.5 

Kİ-KDE  - 1 (7.1) 0.263 



 

199 
 

Kateter ucundan alınan kan kültürü verilerine göre deney grubunda üreme olmadı, kontrol 

grubunda iki hastada üreme saptandı (p=0.107). Kan kültürü sonuçlarında; deney grubunda 

iki hastada üreme, kontrol grubunda ise 3 hastada üreme görüldü. Kateter ilişkili kan 

dolaşımı enfeksiyonu (Kİ-KDE) deney grubunda %0 iken, kontrol grubunda %7.1 olarak 

tespit edildi (p=0.263).  

Sonuç: Bu çalışmada, %2 klorheksidin glukonat solüsyonu ile banyo uygulamasının, 

su ve sabun ile yapılan banyoya gore, KİKDE’nı azaltmada etkili olduğu gözlenmiştir. 

Yoğun bakım ünitelerinde KİKDE’nın kontrol altında tutulabilmesi için;%2 klorheksidin 

glukonat solüsyonu ile banyo uygulamasının, hasta bakım prosedürlerine yansıtılması 

gerektiği düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Kateter ilişkili enfeksiyon, klorheksidin glukonatlı banyo 

 

 

 

MİGREN VE SEROTONİN ARASINDAKİ İLİŞKİ: VAKA ÇALIŞMASI  

(Sözel Bildiri-12) 

 

Fatmanur KARATURNA*, Meryem YILMAZ** 

*Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 
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Dalı 
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Giriş 

Migren, ataklar ile seyreden günlük aktiviteleri olumsuz etkileyen kronik ve nörolojik 

bir hastalık olarak tanımlanan baş ağrısı tiplerinden biridir (Goadsby ve ark. 2002; Charles 

2013). Çalışmacılar tarafından migren tipi baş ağrı fizyopatolojisinde başlıca nörotrasmitter, 

beyin sapı rafe nükleustaki serotonerjik sistemin sorumlu olduğunu bildirmektedir (Hamel, 

2007). Serotoninin vasküler kökenli baş ağrılarının patogenezinde rol aldığı ve periferde 

algojenik etki yaptığı, santral sinir sisteminde ise, ağrılı impulsları inhibe ettiği 

belirtilmektedir (Akyatan 1993). Serotonin direkt olarak nosiseptörlerin duyarlılığını 

arttırmasının yanı sıra prostoglandin E1'in serbest kalmasına da neden olarak ağrıyı arttırıcı 

etkisi bulunmaktadır (Akyatan 1993). Serotonin merkez sinir sisteminin en önemli 

nörotransmiterlerinden biri olup, kafa içi basıncında değişikliğe neden olduğu için bulantı, 

kusma, ışığa hassasiyet, görme bozukluğu, uyku kalitesinde azalma ve başka birçok soruna 

neden olmaktadır. Açlık, yorgunluk, stress, ışık, ilaçlar, peynir, çikolata, portakal gibi amin 

ve triptofan içeren besinler serotonin düzeyini etkilenmektedir (Feldman ve Lee 1985). Bu 
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bağlamda kişilerin migren ataklarına neden olan auralarını tanımaları ve yaşamlarını buna 

göre düzenlemesinin öğretilmesi ile ataklar kontrol edilebilir. 

Yöntem: Bu olgu sunumunda hastanın günlük yaşam aktivitelerini düzenleyerek 

seratonin düzeyinin normal düzeyde tutulması hedeflenen 6 aylık bir program 

uygulanmıştır. Programda düzenli yemek, uyku, stresli ortamlardan uzak durma ve atağa 

neden olan faktöre göre önlem girişimlerini içermektedir.  

Vaka sunumu: Bayan GK 41 yaşında ve 10 yıldır şiddetli migren atakları yaşamaktadır. 

Program uygulanmasına başladıktan sonra ilk atak ağustos ayında aşırı yorgunluk ve 

uykusuzluk sonucu başlamış ve 3 gün sürmüştür. Hasta ağrı için parol plus kullanmış, 

başına masaj yaptırmış ve uyumuştur. Ağustos ayında ikinci atak mensturasyon sırasında 

başlamış ve ilaç almasına rağmen mensturasyon sonrası 2-3 gün sürmüştür. Mensturasyon 

sonrası avmigren aldıktan sonra gece karanlık bir odada gözlerini bağlayarak uyumuş ve 

sabah ağrısız uyanmıştır. Eylül ayında iki atak geçirmiş ilk atak stress yaratan bir ortamda 

bulunma nedeni ile, diğeri yine mensturasyon ile başlamış ve mensturasyon sonrası üç gün 

sürmüş, ilaç alıp uyku ve yemek düzenine dikkat ettikten sonra geçmiş. Ekim ayında da 

stresli ortamda atağın geleceğini hissetmiş ve hemşire tarafından önerilen program üzerine 

ortamdan uzaklaşarak temiz hava ve güneşli ortama çıkmış ve ilk kez atak başlamadan 

engelleyebilmiş. Kasın ayında 3 kez kısa süreli atak yaşamış. Atakların ilki mensturasyon, 

diğeri uyku düzenindeki aksaklık ve öğün atladığı için yaşamıştır. Bu atakların tümünü 

programa uyarak ilaçsız atlatmıştır. Aralık ayında bir kez beslenme düzeni ile ilişkili 

aksaklık nedeni ile başlayan atağı uyuyarak atlatmıştır. Ocak ayında ise programa tam 

olarak uyduğu için hiç atak geçirmemiştir. 

Sonuç: Migren atakları günlük yaşam aktiviteleri düzenlenerek kontrol edilebilir. Bu 

kişilerin yaşam kalitesini artırabilir. 

Anahtar kelimeler: migren, serotonin, hemşirelik 
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Özet 

Giriş: Son yıllarda bilimsel alanda yapılan çalışmaların sayısı hızla artmaktadır. 

Hemşirelik alanında da görülen bu artış, profesyonelleşme sürecinde hızla yol alan 

hemşireliğin, kanıta dayalı yeni bilgiler üretmesini sağlamaktadır. Meslekleşme sürecinde 

bilginin yeni bilgilerle güncellenmesi, o mesleğin devamlılığını sağlar. Hemşireliğin de yeni 

bilgilerle kendini güncelleyebilmesi ve kendi bilgi birikimini oluşturabilmesi için, alanında 

uzmanlaşmış, araştırma yöntem ve tekniklerini bilen hemşirelere ihtiyacı vardır. Son yıllarda 

artan yüksek lisans ve doktora programları ile alanında uzman hemşireler yetiştirilmektedir. 

Lisansüstü eğitim ile birlikte artan bilimsel çalışmalar, bilimsel yayınlara dönüştürülerek 

bilginin ulaşılabilir ve kullanılabilir hale gelmesi sağlanmalıdır. Lisansüstü tezlerinin yayına 

dönüştürülmesi, bilginin sürdürülebilir, güncellenebilir, kullanılabilir hale gelebilmesi 

açısından oldukça önemlidir. Bilimselleşme sürecinde hızla ilerleyen hemşireler, bilimsel 

araştırmalar ile elde edilen kanıta dayalı bilgiyi, hemşirelik uygulamaları için gerekli olan 

temel bilgiye dönüştürmektedir. Bu açıdan bilimsel üretkenlik, hemşirelik uygulamaların 

niteliğini artırmak, daha kaliteli bakım verebilmek, hemşirelik mesleğini ilerletebilmek, çağın 

gereksinimlerini ve getirilerini yakalayabilmek adına hemşireler için ayrı bir önem taşır. Bu 

çalışmayla, ülkemizde hemşirelik bölümünde kabul edilen yüksek lisans ve doktora 

tezlerinin yayımlanma oranlarının ve yayımlandıkları dergilerin indekslerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır.  

Yöntem: Bu çalışma bibliyometrik, retrospektif ve tanımlayıcı bir kayıt çalışmasıdır. 

Araştırmanın evrenini Yüksek Öğretim Kurumu Tez Merkezi veri tabanındaki 1977- 2016 

yılları arasında Hemşirelik alanında yapılan tezler oluşturmuştur. Tezlerin yayımlanma 

durumu bilgisayar destekli arama motorları (Medline, PubMed, ISI- Web of Science (WOS), 

ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Google Akademik) kullanılarak incelenmiş ve elde edilen veriler 

kayıt altına alınarak, değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Hemşirelik alanında, 1977-2016 yılları arasında 4887 adet lisansüstü tez 

yapılmıştır. Lisansüstü tezlerin %79.2’si yüksek lisans, %20,8’i doktora tezidir. Yapılan tez 

sayısı 2003 yılından sonra hızlı bir artış göstermiştir. Tezler dokuz anabilim dalı altında 

incelenmiş ve en çok Hemşirelik Anabilim dalında (%32,2) tez yazılmıştır. Tezlerin %17,2’si 

makale olarak yayımlanmıştır. Yayımlanan tezlerin, yayınlandığı dergilerin index türü 

incelendiğinde; %15,8’i atıf indeksi (SSCI, SCI-exp, A&HCI) kapsamındaki dergilerde, 

%29.4’ü uluslararası indeksli dergilerde ve %30,7’si ulusal indeksli dergilerde 

yayımlanmıştır. Atıf indeksi kapsamındaki dergilerde yayın sayısı 2010 yılından sonra artış 

göstermiştir. 

Sonuç: Son yıllarda hemşirelik alanında yapılan tezler artış göstermiştir. Bu artışta yeni 

lisansüstü programlarının açılmasının ve danışmanların lisansüstü öğrenci sayılarının 

artırılmasının etkisi olduğu söylenebilir. Yapılan tezlerin %17,2’sinin yayımlanması 
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hemşirelerin yayım sürecinde sorunlarının olduğunu göstermektedir. YÖK akademik 

yükseltmelerde atıf indeksindeki dergilerde yayın şartı getirmiştir. Atıf indeksi 

kapsamındaki yayınların son yıllarda artış göstermesinde YÖK’ün getirdiği yayın şartının 

etkili olduğu düşünülebilir. Atıf indeksi kapsamındaki dergilerde yayın sayısı yine de 

yetersiz düzeydedir. Lisansüstü eğitimin başarıyla tamamlanabilmesi için eğitim sürecinde 

en az bir adet ulusal veya uluslararası dergide yayım şartının getirilmesinin nitelikli tez ve 

nitelikli makale sayısında artışa neden olacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Lisansüstü Tez, Bibliyometri, Bilimsel yayın 
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Özet 

Giriş: Günümüzde koroner arter hastalığı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde başta 

gelen mortalite ve morbidite nedenlerindendir ve beslenme alışkanlığı hastalığın 

değiştirilebilen risk faktörleri arasında yer almaktadır. Bu çalışma koroner arter hastalığı 

olan bireylerin beslenme alışkanlıklarının lipit düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla 

yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma kesitsel olarak 01 Mart-30 Mayıs 2016 tarihleri arasında 

Giresun ilinde bulunan bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Kardiyoloji kliniğinde tedavi 

gören hastalar üzerinde yürütülmüştür. Power analizi yapıldığında örneklem büyüklüğü 

105 hasta olarak belirlenmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan ve hastaların 

demografik özellikleri ve beslenme alışkanlıklarını içeren “Anket Formu” kullanılarak 

toplanmıştır. Veriler SPSS 20.0 paket programında tanımlayıcı istatistikler ve ki kare testi ile 

değerlendirilmiştir. Etik açıdan İl Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinden onay 

alınmıştır.  

Bulgular: Araştırma kapsamındaki hastaların yaş ortalaması 66,66±10,77 olup, %58,1’i 

erkek, %32,4’ü okur yazar, %21,9’u emekli, %53,3’ü yaşamında en uzun köyde yaşamış ve 

%63,8’i orta düzeyde gelire sahiptir. Hastaların %25,7’sinin hipertansiyon hastası, %90,5’inin 

sigara içtiği, %98,1’inin alkol kullanmadığı, %90,5’inin düzenli spor yapmadığı, %74,3’ünün 
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birinci derece yakınlarının kalp hastası olduğu, %74,3’ünün lipit düşürücü tedavi kullandığı 

ve hastaların BKİ ortalamasının 27,91±5,50 olduğu tespit edilmiştir. Hastaların %82,9’unun 

günde üç öğün yemek yediği, %51,4’ünün öğün atladığı, %84,8’inin düzenli kahvaltı yaptığı, 

%66,7’sinin düzenli öğle yemeği yediği, %79,0’ının düzenli akşam yemeği yediği ve 

%43,8’inin düzenli ara öğün yediği belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki hastaların 

ortalama kolesterol değeri 175,83±42,68, LDL kolesterol değeri 113,48±30,41, HDL kolesterol 

değeri 44,53±17,95 ve Trigliserid değeri 139,76±60,93 olarak bulunmuştur. Hastaların haftada 

bir olmak üzere %17,1’i kırmızı et, %42,9’u tavuk eti, %23,8’i balık eti ve %34,3’ü kuru 

baklagil tükettiği, %59,0’ının her gün süt ve süt ürünleri tükettiği belirlenmiştir. Hastaların 

düzenli ara öğün tüketim durumları ile trigliserid yüksekliği arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p < 0,05). Hastaların süt-süt ürünleri ve hazır meyve 

suyu tüketimleri ile LDL kolesterol yüksekliği, HDL kolesterol düşüklüğü ve Trigliserid 

yüksekliği arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur (p<0,05). 

Hastaların balık eti tüketimi ile HDL kolesterol düşüklüğü arasında ve asitli içecek tüketimi 

ile Trigliserid yüksekliği arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir (p 

< 0,05). 

 Sonuç: Bu araştırmada koroner arter hastalarında ara öğün tüketmenin Trigliseridi, süt 

ve süt ürünleri ve hazır meyve suyu tüketiminin LDL kolesterol yüksekliği, HDL kolesterol 

düşüklüğü ve Trigliserid yüksekliğini etkilediği, balık eti tüketiminin HDL kolesterol 

düşüklüğünü ve asitli içecek tüketiminin ise Trigliserid yüksekliğini etkilemiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre hemşirelerin koroner arter hastalığına yönelik beslenme konusunda eğitim 

ve danışmanlık programları hazırlayarak uygulamaları önerilir.  

Anahtar Sözcükler: Koroner arter hastalığı, beslenme, beslenme alışkanlığı, lipit 

düzeyleri 
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Giriş 

Son yıllarda deri kanserlerinin tüm dünyada artması önemli bir halk sağlığı sorunu 

haline gelmiştir. Deri kanserlerinin oluşmasında en önemli sebep özellikle çocukluk ve 

gençlik döneminde güneş kaynaklı ultraviyole ışınlarına maruz kalmaktır. Bu nedenle 

çocukların güneşten korunmasında ebeveyn davranışları çok önemli olup, aileler davranış 

ve tutumlarıyla çocuklara olumlu rol model olabilirler. Bu çalışmanın amacı, Tripp ve 

arkadaşları (2003) tarafından geliştirilen “Ebeveyn Güneşten Koruma Ölçekleri (EGKÖ)”ni 

Türk toplumuna uyarlamak, geçerlik ve güvenirliğini saptamaktır. 

Gereç ve Yöntem 

Metodolojik tipteki bu araştırma, Mayıs-Haziran 2016 tarihleri arasında, Antalya-

Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı anaokullarına devam eden çocukların 

ebeveynleri ile yürütülmüştür. Araştırmada örnekleme yöntemine gidilmemiş ve 

araştırmaya katılmayı kabul eden 635 ebeveyn çalışmaya katılmıştır. Veriler Sosyo-

demografik özellikler formu ve EGKÖ ile toplanmıştır. EGKÖ, 20 maddelik “Güneş 

Koruyucu Ürün Kullanımı Ölçeği (GKÜKÖ)” ve 18 maddelik “Güneşten Kaçınma Ölçeği 

(GKÖ)” olmak üzere iki formdan oluşmaktadır. Ölçekler ebeveynlerin güneş koruyucu ürün 

kullanımı ve güneşten kaçınmayla ilgili öz yeterlik, beklenti, norm/tutum ve engellerini 

sorgulamakta ve dörder alt boyuttan oluşmaktadır. Test-tekrar test güvenirliği için 

okullardan bir tanesinde, 93 katılımcıya iki hafta sonra ölçek tekrar uygulanmıştır. Verilerin 

analizinde eşleştirilmiş gruplarda t-testi, Pearson korelasyon katsayısı, madde-toplam puan 

korelasyon katsayısı, Cronbach’s alfa iç tutarlık katsayısı analizleri kullanılmıştır. Çalışma 

için ölçeği geliştiren yazarlardan biri olan Scott C. Carvajal’dan, Antalya-Manavgat İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü’nden kurum ve Akdeniz Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu’ndan etik izin alınmıştır.  

Bulgular 

EGKÖ’nin içerik geçerliğini değerlendirmek üzere dokuz uzmanın görüşüne sunulmuş 

ve uzmanların ölçek maddelerine verdikleri puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır (Kendall’s W=0.347, p=0.113). GKÜKÖ ve GKÖ için sırasıyla; Kaiser-

Meyer-Olkin 0.89 ile 0.86, Barlett’s testi 9163.404 ile 9593.921 (p<0,001) olarak saptanmıştır. 

Açıklayıcı faktör analizine göre alt ölçek sayısının her iki orijinal ölçekte olduğu gibi dörder 

faktöre ayrıldığı görülmüştür. GKÜKÖ’nde “Güneş koruyucu ürün kullanımıyla ilgili 

beklentiler” alt ölçeğindeki iki madde aynı anda birden fazla faktörde yüksek faktör yük 

değerine sahip olduğu için ölçekten çıkarılmış ve GKÖ’nde tüm maddeler dahil edilmiş 

olup, her iki ölçekte 18 madde üzerinden değerlendirilmiştir. Elde edilen alt ölçeklerde yer 

alan maddelerin faktör yüklerinin GKÜKÖ için 0.86 ile 0.53 ve GKÖ için 0.92 ile 0.56 

arasında değiştiği görülmüştür. Ölçek toplamında Cronbach’s alfa iç tutarlık katsayısının her 

iki ölçek için 0,84 olduğu saptanmıştır. GKÜKÖ’ndeki Güneş Koruyucu Ürünlerin Kullanımı 



 

205 
 

Öz-Yeterliliği 0,86; Güneş Koruyucu Ürünlerin Kullanımıyla İlgili Normlar/Tutumlar 0,90; 

Güneş Koruyucu Ürün Kullanımıyla İlgili Beklentiler 0,79 ve Güneş Koruyucu Ürünlerin 

Kullanımıyla İlgili Engeller 0,76 olduğu bulunmuştur. GKÖ’ndeki Güneşten Kaçınma Öz-

Yeterliliği 0,90; Güneşten Kaçınmayla İlgili Normlar/Tutumlar 0,87, Bronzlaşma Beklentileri 

0,81 ve Güneşten Kaçınma Beklentileri 0,79 olduğu belirlenmiştir. Her iki ölçeğin alt 

boyutlarında test-tekrar test korelasyon katsayılarının 0,97-0,99 arasında değiştiği, iki 

uygulama arasında istatistiksel açıdan yüksek derecede güçlü ve anlamlı ilişki olduğu 

saptanmıştır (p<0,001). 

Sonuç 

Bulgular, EGKÖ’nin Türk dilinde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu 

göstermiştir. Bu ölçeğin kısa zamanda uygulanabilir, ebeveynlerin güneş koruyucu ürün 

kullanımı ve güneşten kaçınmayla ilgili öz yeterlik, beklenti, norm/tutum ve engellerini 

belirlemek ve gerekli girişimleri planlamak için kullanılabilir olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Güneş koruyucu ürün kullanımı, güneşten kaçınma, ebeveyn, 

geçerlik, güvenirlik, metodolojik çalışma. 

 

 

 

HEMŞİRELERİN İŞE YABANCILAŞMA DURUMLARI VE ETKİLEYEN 
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**Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Sağlık Yüksek Okulu, Bolu 

Ahu ÇIRLAK/ ahu.cirlak@guven.com.tr/ 05556971356 

 

Giriş: Yabancılaşma genel olarak kişinin yaşadığı dünyadan uzaklaşma hissi olarak 

tanımlanmaktadır. Hemşirelerde işe yabancılaşma işe bağlılığı, kurumsal kimliği, hasta ve 

çalışan güvenliğini olumsuz olarak etkilemekte ve işe güvensizliğin, devamsızlığın, bırakma 

niyetinin, tükenmişliğin artmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle işe yabancılaşma iş 

performansını ve hastaların sağlığını olumsuz etkileyebileceği için hemşireler için önemli bir 

konudur. Ancak literatürde bu konu ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelerin işe yabancılaşma durumunu belirlemek 

ve etkileyen faktörleri incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tipteki bu çalışma Ankara’daki özel bir hastanede 

çalışan 209 hemşire ile yürütülmüştür. Veriler Mayıs - Haziran 2015 tarihleri arasında 

araştırmacılar tarafından literatür incelenerek hazırlanan bir soru formu, hemşirelikte işe 
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yabancılaşma ile ilgili sorular içeren bir soru formu (Oruç, 2004) ve Minnesota İş Doyumu 

Ölçeği (Baycan, 1985) kullanılarak toplanmıştır. Veriler bir istatistik paket programına 

kaydedilerek kategorik değişkenler için sıklık (sayı, yüzde), sayısal değişkenler için ise 

tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, minimum, maksimum) kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Sayısal değişkenler normal dağılım gösterip göstermediğine göre iki 

bağımsız grup arasındaki farklılık bağımsız örneklem t testi veya mann whitney u testi; 

ikiden fazla bağımsız grup arasındaki farklılık tek yönlü varyans (ANOVA) veya krusakal 

wallis testi ile analiz edilmiştir. Bağımsız sayısal değişkenler arasındaki ilişkilerin analizinde 

Pearson Korelasyon katsayısı kullanılmıştır. 

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 30,19±9,0 (min-maks: 19-63) olup çoğunluğu 

kadın, %56,9’u bekar, %49,8’u sağlık meslek lisesi mezunudur. %33’ü cerrahi kliniklerde, 

çoğunluğu (%80) servis hemşiresi olarak görev yapmaktadır. Hemşirelerin deneyim süresi 

ortalaması 9,23±8,96 yıl (min-maks: 2 ay - 42 yıl) olup çalışma yapılan hastanede ortalama 

5,79±6,14 (min-maks: 2 ay - 32 yıl) ve aynı klinikte 4,15±5,35 (min-maks: 2 ay - 32 yıl) yıldır 

çalışmaktadırlar. Hemşirelerin yarısından fazlası (%58,4) çalışma saatleri içerisinde hem 

hemşirelik bakımını hem de hemşirelik dışı destek hizmetlerini gerçekleştirmektedir. 

Çoğunluğu (%81,8) kariyer olarak hemşireliği kendi isteğiyle seçtiğini, çalışma ekibinden 

memnun olduğunu (%89), herhangi bir mesleki organizasyona üye olmadığını (%81,3) ve 

yarısından fazlası (%56,5) maaşından memnun olduğunu belirtmiştir.  

Hemşirelerin yabancılaşma soruları puan ortalaması 72,35±10,78 (min-maks: 44-104) 

olup yabancılaşma soruları puanlarına göre %79,9' unun orta düzey yabancılaşma grubunda 

olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin tanıtıcı özelliklerinden yaş, medeni durum ve mesleki 

derneklere üye olma durumu, klinikteki hemşirelik pozisyonu, çalışma saatleri içerisinde 

gerçekleştirilen uygulamalar ile yabancılaşma soruları puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Hemşirelerin iş doyumu ve hastanede çalışma süresi 

ile yabancılaşma soruları puanları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir (p<0,05).  

Sonuç: Çalışmanın yapıldığı hastanede hemşireler orta düzeyde yabancılaşma 

yaşamaktadır. Yaş, medeni durum, hastanede çalışma süresi, mesleki derneklere üye olma 

durumu, klinikteki hemşirelik pozisyonu, çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilen 

uygulamalar ve iş doyumu hemşirelerin yabancılaşma durumunu etkileyen faktörlerdir. 

Kurum yöneticileri hemşirelerin işe yabancılaşma durumlarını ve etkileyen faktörleri göz 

önünde bulundurmalıdır. Yabancılaşmayı önlemek için hemşireleri mesleki 

organizasyonlara katılmaya teşvik etmeli, hemşirelik pozisyonu ve uygulamalarına yönelik 

mesleki gelişim fırsatları sağlamalı ve iş doyumunu arttırıcı önlemler almalıdır. 

Anahtar Sözcük: yabancılaşma, iş doyumu, hemşirelik 
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BİYOLOJİK AJAN UYGULAYAN HEMŞİRELERİN BİLGİ, UYGULAMA VE 

TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ(Sözel Bildiri-17) 

 

Gülgün SEVİMLİGÜL*, Ece KAPTANOĞLU** 

*Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Hemşirelik Araştırma ve 

Proje Geliştirme Birimi, SİVAS.  

**Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Anabilim Dalı. SİVAS.  

Gülgün SEVİMLİGÜL /gulgunmail@mynet.com/ 0535 835 92 09 

 

Giriş: Biyoteknolojik ilaçlar (biyolojik ajanlar, biyolojikler) DNA teknolojisi ve hibridoma 

yöntemiyle üretilen tıbbi ürünlerdir. Günümüzde birçok hastalığın tedavisinde 

biyoteknolojik ürünler kullanılmaktadır. Biyoterapi, biyolojik yanıtı etkileme özelliğine sahip 

biyolojik kaynaklı ajanlar kullanılarak yapılan bir tedavi şeklidir. Biyoterapi uygulanacak 

hastanın uygulama öncesi değerlendirilmesi, biyolojik ajanların saklanması, hazırlanması ve 

uygulanması, biyolojik ajanların uygulama esnasında ve sonrasında hastanın izlemi ve olası 

yan etkilerin belirlenmesi, hasta ve ailesinin biyoterapi ile ilgili eğitiminin yapılması 

hemşirenin sorumluluğundadır.  

Amaç: Biyoterapi alan hastalarının tedavisinin uygulanması ve yönetiminden sorumlu 

olan hemşirelerin biyolojik ajana ilişkin bilgi, uygulama ve tutumlarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, bir üniversite hastanesinin biyolojik 

ajan uygulanılan (Hematoloji, Onkoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Genel Dahiliye, 

Nefroloji, Hemodiyaliz-Periton Diyaliz, Dematoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Metabolizma ve 

Endokrin) kliniklerinde çalışan 40 hemşire ile yürütüldü. Veriler araştırmacılar tarafından 

oluşturulan demografik özellikleri içeren 11 soruluk Kişisel Bilgi Formu ve hemşirelerin 

biyolojik ajanların kullanımı ile ilgili bilgi ve uygulamaları belirlemek amacıyla literatür 

desteğiyle oluşturulan 30 sorudan oluşan anket formu kullanıldı. Çalışma öncesinde 

Cumhuriyet Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan onay alındı. Verilerin analizi 

SPSS 15.0 (Statistical Package for Social Sciences) programında yapılmış olup verilerin 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.  

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması (min20, max44) 31,70±6,52 olup %85’i kadın, 

%52,5’i evli, evli hemşirelerin %65’inin çocuğu var, %10’u yüksek lisans %75’si lisans, 

mezunudur. Hemşirelerin %47,5’ 5 yıldır çalışmakta ve %42,5’i bulunduğu klinikte bir 

yıldan daha az süredir çalışmaktadır. Biyolojik ajanla ilgili hemşirelerin %22,5’i eğitim 

aldığını ve eğitim alanların ise %7,5’inin Kemoterapi Hemşireliği Kursunda eğitim 

aldıklarını belirtmişlerdir. Biyolojik ajanla ilgili bilgiyi hemşirelerin %72,5’inin internetten, 
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%27,5’i ise servis sorumlu hemşirelerinden, firma temsilcilerinden aldıklarını 

belirtmişleridir. Hemşirelerin %12,5’inin biyolojik ajanla ilgili bilgilerini yeterli olarak 

değerlendirirken %46,5’i yetersiz olarak değerlendirmişlerdir. Biyolojik ajan  SC (supkütan) 

uygulamasından sonra gelişebilecek komplikasyonlar sorgulandığında hemşirelerin 

kızarıklık, ısı artışı, endurasyon gibi erken komplikasyonları sırasıyla %95, %87,5, %52,5 

oranında bildikleri görülmüştür. Hemşirelerin biyolojik ajan geç komplikasyonlarını bulantı, 

kusma, yorgunluk, diare, yüksek ateş, ürtiker, miyalji, artraljiyi sırasıyla %95, %95, %90, %77, 

%72,5, %70, %62,5, %57,5 oranında bildikleri belirlenmiştir. Hemşirelerin %85’i intravenöz 

biyolojik ajan uygulaması esnasında yakından izlenmesi gerektiğini belirtmişler ve %80’i ilaç 

uygulaması öncesi hastanın vital bulgularını aldığını, %82’sinin biyoterapinin amacı 

hakkında bilgi verdiğini, %75’inin yan etkiler, %80’inin ilaçların muhafazası, %72,5’inin 

erken komplikasyonlar, %52,5'inin geç komplikasyonlar, %57,5’inin hastanın mevcut 

hastalıklarını sorguladığı ve sadece %20’sinin tüberküloz aşı skarını kontrol ettiği 

belirlenmiştir. Hemşirelerin %92’si ilaç hazırlama ve uygulama esnasında ilaçtan kendinin 

etkilenip etkilenmediğini, %87’si çocuk yapmaya veya emzirmeye olan etkisini, %72,5’i astım 

ve solunum yollarına etkisini, %75’i ilaç hazırlarken-uygularken kişisel koruyucu ekipman 

kullanımı konularını merak ettiklerini belirtmişlerdir. 

Sonuç: Hemşirelerin çoğunluğu biyoterapi ve biyolojik ajanlarla ilgili eğitim almadıkları 

ve eğitime gereksinimlerinin olduğu belirlenmiştir. Hemşirelere biyolojik ajanları saklama, 

hazırlama ve uygulama konularında hizmet içi eğitimlerin verilmesi önerilebilir.  Biyolojik 

ajanların uygulanmasına yönelik standart rehberler oluşturulabilir. 

Anahtar Kelimeler: Biyoterapi, biyolojik ajan, biyolojik ajan uygulama, biyolojik tedavi, 

hemşire. 

 

 

 

YAŞLI BİREYLERİN SİRKADYEN RİTİM ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ  
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Giriş: Sirkadyen ritmin belirlenmesi hemşirelik araştırmalarının önemli bir parçasıdır. 

Özellikle yaşlı bireylerde sirkadyen ritim ölçümünün ne kadar sürede yapılabileceği ile ilgili 
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literatür bilgisi oldukça sınırlıdır. Sirkadyen ritmi belirlemek için veri toplama süresinin 

uzaması katılımcılar için sıkıntı oluşturmakta ve bu konuda yapılan çalışmaya katılım 

oldukça düşük olmaktadır. Bu bağlamda bu araştırma yaşlı bireylerin sirkadyen ritim 

özelliğinin belirlenebilmesi için kaç günlük aktigraf ölçümünün yeterli olacağını belirlemek 

amacıyla yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Zaman serilerini analizinde kullanılabilecek birçok metod olmakla 

birlikte kosinor analizi basit ve makul öngörülerde bulunan ve geniş kullanım alanı sunan 

bir metottur. Kosinor analizi ham veriden mesor, amplitude, acrophase ve R2 

parametrelerinin hesaplanmasıyla matematiksel bir model oluşturur. Bu çalışmada 

kullanılan veri 52 yaşlı bireye ait 4 gün boyunca toplanan 24 saatlik aktigrafi cihazı 

ölçümünden (toplamda 5760 aktivite değeri) elde edilmiştir. Aktigraf cihazı non-invaziv, 

hareket kayıtlarına dayalı olarak uyku- uyanıklık sirkadyen ritminin objektif olarak 

monitarizayonunu sağlayan bir cihazdır. Ölçüm hafta içi günler için yapılmıştır. Elde edilen 

aktivite değerlerinin logaritması alınarak her bir denek için gün bazında kosinor analizi 

uygulanmış ve analiz sonucunda kosinor parametreleri hesaplanarak 208 veriden oluşan 

yeni bir veri seti oluşturulmuştur. Veri ölçüm süreleri arasında karşılaştırıma yapmak 

amacıyla oluşturulan bu yeni veri seti kullanılarak yinelenen ölçümlerde ANOVA 

uygulanmıştır. Bulgular Kosinor analizi sonucunda elde edilen sirkadyen ritim parametreleri 

her bir gün için ve ölöüm yapılan gün sayısıaçılarından karşılaştırılmıştır. Her iki 

karşılaştırmada da amplitude, acrophase ve R2 parametreleri için istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmamaıştır. Mesor parametresi için ise ilk 3 günlük ölçümde istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamış ancak 4 günlük ölçüm ile diğer günler arasında ve 4. gün 

ölçümü ile ark ortaya çıkmış, farkın 4. gün ölçümünden kaynaklandığı görülmüştür.  

Sonuç: Çalışmaya katılan yaşlı bireylerin sirkadyen ritim özellikleri incelendiğinde 

mesor haricindeki kosinor sirkadyen ritim parametreleri açısından ölçüm yapılan gün sayısı 

fark yaratmamıştır. Yaşlılıkta yaşanan fiziksel değişimler sirkadyen ritim düzeninde 

bozulmaya yol açabilmektedir. Ayrıca yaşlı bireylerin çok hareket etmemeleri sebebiyle 24 

saatlik döngüde kosinüs eğrisi uygunluğunda (R2) güçlü bir senkronizasyon 

sağlanamayabilir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde çalışma neticesinde yaşlı bireylerin 

sirkadyen ritim özeliklerinin belirlenmesinde yapılacak bir günlük aktigraf cihazı 

ölçümünün dört günlük ölçüm ile benzer olduğu söylenebilir.  

Anahtar Sözcük: sirkadiyen ritm, yaşlı, aktigraf cihazı, kosinor analizi 
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İÇ HASTALIKLARI KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN 

YAŞADIĞI ZORLUKLAR(Sözel Bildiri-19) 

 

Esra TÜRKER KÜÇÜKYILMAZ*, Nilay BEKTAŞ AKPINAR** 

*KTO Karatay Üniversitesi- Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü-Konya,  

**KTO Karatay Üniversitesi- Sağlık Meslek Yüksek Okulu Anestezi Bölümü/Konya 

Esra TÜRKER KÜÇÜKYILMAZ – e_esra_turker@hotmail.com – 0507 452 1224 

 

Özet 

Sağlık çalışanları özellikle son yirmi yıldır daha sorunlu, olumsuz, güvensiz ve 

güvencesiz iş ortamında çalışarak, hizmetin özelliğinden kaynaklanan çok farklı sağlık 

risklerine ve sorunlarına maruz kalmaya başlamışlardır. Tanı ve tedavi yöntemlerinin 

gelişmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin öneminin artması, yaşam süresinin uzamasını ve 

pek çok ülkede bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınmasını sağlarken; dünya nüfusunun 

yaşlanması, hızlı kentleşme sonucu meydana gelen stresörler ve gelişen teknoloji ile fiziksel 

aktivitenin azalması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi gibi yaşam şeklindeki 

değişiklikler kronik hastalıkların insidans ve prevalansında artışa neden olmaktadır. Küresel 

bir sağlık sorunu olan kronik hastalık tanısına ülkemizde en az 22 milyon kişinin sahip 

olduğu, başka bir deyişle yaklaşık olarak her üç kişiden birinin, bir veya birden fazla kronik 

hastalığı olduğu Sağlık Bakanlığı Raporu ile belirtilmiştir. İç hastalıkları hemşireliğinin 

çalışma alanları kronik hastalıklara sahip yetişkin bireyler oluşturmaktadır. Kronik hastalığı 

olan bireyin düşüncesi genellikle iyileşme olmayacağı yönündedir. Bu durumda hemşirelik 

bakım aktiviteleri fonksiyonel yeteneği artırmaya, kötüleşmeyi ertelemeye, yaşam kalitesini 

yükseltmeye, rahat ölümü sağlamaya ve insan onurunu korumaya odaklanır. Ülkemizde son 

yönetmelik ile iç hastalıkları hemşireliğinin alt dalları; diyabet, onkoloji, diyaliz, 

rehabilitasyon, endoskopi hemşireliği olarak belirlenmiştir. İç hastalıkları hemşirelerinin 

çalışma alanlarını yoğun bakım, onkoloji servisleri, dahiliye gibi riskli servisler 

oluşturmaktadır. Buna göre iç hastalıkları hemşireleri bireylerde kronik hastalığın 

semptomları ve bu hastalığın neden olduğu üzüntü, öfke, aile ve iş yaşantısına ilişkin rol 

kaybı, öz güvende azalma, ölüm korkusu gibi psikososyol değişiklikler ile de baş etmek 

durumunda kalmaktadır. Callaghan ve ark. (2000) onkoloji birimlerinde çalışan hemşirelerle 

yapmış oldukları çalışmada; kritik karar verme, hastaların öfke ve tedaviye uyumsuzluk 

sorunları, ağrı ve acı çeken hastaları izleme, terminal bakım, hastaların ölümü ile ilgili 

yaşanan stresli durumlar, hastalarla yaşanan emosyonel güçlükler gibi birçok durumun, 

hemşirelerde strese neden olduğu belirtilmiştir. Türkiye geneli iç hastalıkları kliniklerinde 

çalışan hemşireler ile yapılan bir çalışmada hemşirelerin %51,9’unun aşırı yorulduğunu ve 

olumsuz çalışma koşullarının yorgunluklarını arttırdığı saptanmıştır. Tan ve Cürcani (2009) 
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diyaliz üniteleri ve nefroloji servislerinde çalışan hemşirelerin karşılaştıkları mesleki riskler 

ile ilgili yapmış oldukları çalışmada; hemşirelerin enfeksiyon riski (%97,9), kesici-delici alet 

yaralanması (%76,6), alerjik maddeler (%63,8), gürültü (%36,2) ve bel ağrılarının olduğunu 

tespit etmişlerdir. Literatürü incelediğimiz zaman yoğun bakım hemşireleri ile yapılan 

çalışmaların çoğunluğunda hemşirelerin stresörlere ve enfeksiyonlarla daha fazla maruz 

kaldıklarını, fiziksel rahatsızlıklarının oluştuğunu, mesleki doyumlarını engelleyen birçok 

faktörün olduğunu görebilmekteyiz. Bu olumsuz koşulları en aza indirmek hemşirelerin 

kliniklerde çalışırken eğitimlerini sürdürebilmesi, araştırma sonuçlarını hasta bakımında 

kullanabilmesi, iyi planlanmış örgütsel davranışlarla, iyileştirilmiş çalışma koşulları ve 

yenilikçi stratejilerin geliştirilebilmesi ile uygun olabilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Hemşire, İç hastalıkları hemşiresi, Yaşanan zorluklar 

 

 

 

BİR DEVLET HASTANESİ’NDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 

(DOKTOR, HEMŞİRE VE EBE) UYKU KALİTESİNİN İNCELENMESİ  

(Sözel Bildiri-20) 

 

Ufuk ZAVARCI*, Altun BAKSİ**, Hamdiye ARDA SÜRÜCÜ** 

*Hemşire, Siverek Devlet Hastanesi, Şanlıurfa,  

**Atatürk Sağlık Yüksek Okulu, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye,  

Hamdiye ARDA SÜRÜCÜ/har_da@hotmail.com, 05056175386 

 

Özet 

Giriş ve Amaç: Çalışma koşulları ve mesleki faktörler, kişinin uyku yapısını ve kalitesini 

önemli ölçüde etkilemekte, bireylerin kaliteli uyku uyumaları ve dinlenmeleri iş/akademik 

verimini artırmaktadır. Bu araştırmanın amacı; bir devlet hastanesinde çalışan sağlık 

çalışanlarının uyku kalitesinin incelenmesidir.  

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırma, Şanlıurfa ilinin bir ilçesinde 

yer alan bir devlet hastanesinde Şubat 2017 tarihinde yürütülmüştür. Araştırmanın 

örneklemini araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 120 sağlık personeli 

oluşturmuştur. Araştırma verileri; araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda 

oluşturulan uyku kalitesi/sosyo-demografik özellikler ile ilgili soruları içeren veri formu ve 

Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma için 

kurumdan, ölçek sahibinden ve çalışanlardan izin alınmıştır. Veriler bilgisayar ortamında 

analiz edilerek sayı, yüzde, ortalama, bağımsız gruplarda Mann-Whitney U testi ya da 

student t testi ve Kruskal Wallis Testi ile değerlendirilmiştir.  
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Bulgular: Araştırmada yer alan sağlık çalışanlarının yaş ortalaması 31,35±5.79, deneyim 

yılı 8,38±5,65 ve PUKİ ortalaması 13,35±2,52 (min-max: 8,00-20,00) bulunmuştur. Örneklemi 

oluşturan sağlık çalışanların %59,2’si 40 saatten fazla çalışmakta, %83,3’ü ebe/hemşire, 

%16,7’si doktor, %65,8’i kadın, %65’i evli, evli olanların %55,8’inin çocuğu var, %50,8’i gece 

ve gündüz değişen vardiya sistemiyle çalışmakta ve %23,3’ü sigara kullanmaktadır. Sosyo-

demografik ve mesleki özelliklerin PUKİ ortalama dağılımlarına göre bakıldığında çalışma 

şekline göre PUKİ ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı (p < 0,05) fark varken 

meslek, cinsiyet, medeni durum, çocuğun olması, sigara kullanma durumlarına göre PUKİ 

ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı fark (p < 0,05) bulunmamıştır. PUKİ ile yaş, 

deneyim yılı, çalışma saati arasında istatiksel anlamlı bir ilişki bulunmazken (p < 0,05) 

mesleki memnuniyet arttıkça PUKİ ortalamasının düştüğü belirlenmiştir (p < 0,05). 

Sonuç: Çalışmaya katılan tüm sağlık çalışanların uyku kalitelerinin kötü olduğu, sağlık 

çalışanlarında vardiyalı çalışmanın uyku kalitesini düşürdüğü ve mesleki memnuniyet 

arttıkça uyku kalitesinin arttığı belirlenmiştir. İş yerinde sağlık çalışanlarının uyku 

kalitelerinin geliştirilmesi için vardiyalı çalışma şeklinin düzenlenmesi ve mesleki 

memnuniyeti arttırıcı girişimlerin planlanması önerilmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Hastane, Sağlık Çalışanları, Uyku Kalitesi, Hemşirelik, Tanımlayıcı 

Araştırma.  
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BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN 

PROFESYONEL TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (Poster-1) 

 

Asuman ŞENER*, Tuğba ÇINARLI*, Sevil MASAT**, Tuğba KAVALALI**, Esra DANACI**, Ayşe 

BEKAR***, Zeliha KOÇ**** 

* Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Samsun  

**Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun  

*** Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 

**** Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Samsun 

Asuman ŞENER/E-MAİL: asu_k8484@hotmail.com/Gsm: 5304681437 

 

Özet 

Giriş: Bu çalışma bir üniversitesi hastanesinde çalışan hemşirelerin profesyonel 

tutumlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Araştırma 8 Şubat– 10 Mart 2017 tarihleri arasında bir üniversite 

hastanesinde çalışmakta olan 240 hemşirenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler 18 

soruluk bir anket formu ile Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri kullanılarak toplanmıştır. 

Bu envanterden alınacak en düşük puan 32, en yüksek puan ise 160’dır. Envanterden alınan 

puan yükseldikçe profesyonellik düzeyinin de yükseldiği kabul edilmektedir.  

Bulgular: Hemşirelerin %92,9’unu kadın, %7,1’ini erkek hemşirelerin oluşturduğu, 

%65,4’ünün evli olduğu, %80,4’ünün lisans mezunu olduğu, %68,8’inin gelirlerinin 

giderlerine eşit olduğu, %33,4’ünün cerrahi ve %26,7’sinin dahiliye servislerinde çalıştığı, 

%90’ının servis hemşiresi olarak görev yaptığı, %52,1’inin 1-10 yıl arası çalışma deneyimine 

sahip olduğu, %67,1’inin kadrolu olarak çalıştığı, %67,1’inin mesleğini sevdiği ve %59,6’sının 

çalıştığı servisten memnun olduğu belirlendi. Bu çalışmada hemşirelerin Meslekte 

Profesyonel Tutum Envanteri toplam puan ortalaması 138,8±13,8 olarak saptandı. Araştırma 

kapsamına alınan hemşirelerin Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri puan ortalamasının 

yaş gruplarına, cinsiyete, medeni duruma, eğitim durumuna, servisteki görevine, çalışma 

süresine, mesleğini sevme durumuna, çalıştığı servisten memnun olma durumuna, iş yaşam 

kalitesine ve iş doyum düzeyine göre farklılık gösterdiği belirlendi (p<0,001). Araştırma 

bulgularımızı destekler nitelikte Dikmen ve arkadaşları (2014) tarafından yapılan bir 

çalışmada hemşirelerin profesyonel tutum puanlarının eğitim durumuna, çalışma süresine, 

servisteki görevine göre farklılık gösterdiği, araştırma bulgularımıza karşın profesyonel 

tutum puanlarının yaş gruplarına göre farklılık göstermediği bildirilmektedir (Dikmen ve 

ark., 2014).  

Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda 19-31 yaş arası, kadın, bekar, 

yüksek lisans mezunu, servis sorumlusu olarak görev yapan, 1-10 yıldır çalışan, mesleğini 
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seven, çalıştığı servisten memnun olan, iş yaşam kalitelerini mükemmel olarak tanımlayan 

ve iş doyum düzeyini iyi olarak tanımlayan hemşirelerin profesyonellik düzeyinin daha 

yüksek olduğu belirlendi. Bu bulgularımıza ilişkin olarak eğitim düzeyini arttırmak isteyen 

hemşirelerin hastane yönetimleri tarafından desteklenmesini ve hemşirelerin çalıştıkları 

birimde yeterli olmalarının yanı sıra istekli olmalarının da göz önünde bulundurulmasını 

önermekteyiz.  

Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, Meslek, Profesyonel tutum 

 

 

 

İSTENMEYEN PERİOPERATİF HİPOTERMİ BAKIM ALGORİTMASI 

(Poster-2)  

 

Fazilet TAMER*, Mevlüde KARADAĞ* 

*Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, ANKARA 

Fazilet TAMER / fazilet91_48@hotmail.com / 0545 527 04 91 

 

Özet 

Giriş: İstenmeyen Perioperatif Hipotermi (İPH) anesteziden bir saat önce başlayarak, 

anestezi sonrası ilk 24 saate kadar geçen süre içinde vücut sıcaklığının 36°C’nin altına 

düşmesidir. Ameliyat olan hastaların % 60 ile % 90'nı arasında İPH gelişme riski vardır. İPH, 

morbidite ve mortaliteyi arttıran birçok komplikasyona zemin hazırlayarak, hastanede kalış 

süresinin ve maliyetin artmasına neden olmaktadır. İPH en sık karşılaşılan cerrahi 

komplikasyon olmakla birlikte diğer ameliyat sonrası komplikasyonlara kıyasla önlenmesi 

en kolay olan ancak, henüz tam olarak çözümlenmemiş sorunlardan birisidir. Bu nedenle 

İPH gelişmesini önlemek önemli hemşirelik girişimlerinden birisidir. Hemşirelerin karar 

vermesini destekleyen, güncel bilgilerden oluşturulan, kanıtlara ve kurallara dayalı 

hazırlanan algoritmalar karar destek sistemleri içinde yer almakta olup hemşirelerin 

kullanımına sunulmaktadır.  

Amaç: İPH önlemesi ve yönetimini kolaylaştırmak, güncel yaklaşımlar doğrultusunda 

kaliteli ve kanıta dayalı hasta bakımının sağlanması için algoritma oluşturulması 

amaçlanmıştır.  

Yöntem: Çalışmanın evrenini 24 Nisan- 10 Mayıs 2016 tarihinde “CINAHL Plus”, 

“Medline”, “Health Source: Nurse/Academic Edition( EBSCO host)” “Sciences Direct “ veri 

tabanları ile “Google Scholar” kaynaklarından taranarak ulaşılan 233 makale oluşturmuştur. 

İnceleme ‘’inadvertent perioperative hypothermia’’, ‘’practice guidelines for perioperative 

hypothermia’’ ve ‘’hypothermia prevention and control’’ son on yılda yayınlanmış (Ocak 
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2000- Aralık 2015), yayın dili Türkçe ya da İngilizce olan ve tam metni bulunan makaleler 

araştırmalar, rehberler ve sistematik derlemeler seçilmiştir. Bu makale, rehberler ve 

sistematik derlemelerden oluşan ve araştırma kriterlerini karşılayan toplam 95 çalışma 

incelemenin örneklemini oluşturmuştur.  

Bulgular: İPH önlemesinde 30 dakikanın üzerinde cerrahi girişim uygulanacak tüm 

hastaların vücut sıcaklığının takip edilmesi, pasif yalıtım veya aktif ısıtma yöntemlerinden 

birinin kullanılması, genel anestezi uygulanacak hastaların mümkünse ameliyattan 20 

dakika önce, bu mümkün değilse en az 10 dakika önce ısıtılması tavsiye edilmektedir.  

Sonuç: İPH önlemesinde oluşturulan algoritmanın hemşirelerin ameliyat öncesi, sırası 

ve sonrası dönemde hızlı ve doğru karar vermeleri ve girişimlerini uygulamalarını 

kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Bu anlamda rehber olması nedeniyle hemşirelik 

girişimlerine yönelik algoritmaların artırılması önerilmektedir. 

 

 

 

EVDE SAĞLIK HİZMETİ ALAN YAŞLI HASTALARIN SAĞLIK HİZMET 

İHTİYACI BAKIM VERİCİLERİN BAKIM YÜKÜNÜ ETKİLER Mİ? (Poster-3) 

 

Hacer GÖK UĞUR*, Aslıhan ÇATIKER*, Neslihan GÜMÜŞKAYA*, Deniz YÜKZEL* 

*Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, ORDU 

Hacer GÖK UĞUR, hacer32@gmail.com, 05053767410 

 

Özet 

Giriş: Bu çalışma evde sağlık hizmeti alan yaşlı hastalarda sağlık hizmet ihtiyacının 

bakım vericilerde bakım yüküne etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı olarak Nisan-Mayıs-Haziran 2016 tarihleri 

arasında Ordu İlinde bir Devlet Hastanesi’nin evde bakım birimine kayıtlı yaşlı hastalar ve 

bakım vericileri üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini il merkezinde yaşayan 170 yaşlı 

hasta ve bakım vericileri, örneklemi ise araştırmaya katılmayı kabul eden 121 yaşlı hasta ve 

bakım vericisi oluşturmuştur. Etik açıdan Ordu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel 

Sekreterliği’nden yazılı izin, araştırmaya katılan bakım vericilerden yazılı ve sözlü onam 

alınmıştır. Araştırmanın verileri ev ziyareti yapılarak, yüz yüze görüşme tekniği ile “Hasta 

ve Bakım Verici Tanıtım Formu”, “Yaşlılarda Evde Sağlık Hizmeti İhtiyacı Belirleme Ölçeği” 

ve “Bakım Verme Yükü Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS 20.0 istatistik paket 

programında tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon testi kullanılarak değerlendirilmiştir.  



 

217 
 

Bulgular: Araştırma kapsamındaki yaşlı hastaların yaş ortalaması 78,14±10,62 olup, 

%65,3’ü kadın, %71,9’u evli, %24,8’inin ilkokul mezunu ve hastalarda ortalama 1,60±0,79 

kronik hastalık olduğu bulunmuştur. Araştırmadaki bakım vericilerin yaş ortalaması 

53,50±14,50 olup, %82,6’sının kadın, %87,6’sının evli, %84,3’ünün çalışmadığı, %76,0’ının 

çekirdek aile yapısına sahip olduğu ve %54,5’inin gelirinin orta düzeyde olduğu 

belirlenmiştir. Bakım vericilerin %43,0’ının kronik hastalığının olduğu, %31,4’ünün hastanın 

eşi olduğu, %63,6’sının hasta bakımında destek aldığı ve bakım vericilerin ortalama 6,89±5,79 

yıldır hasta baktıkları belirlenmiştir. Araştırmada yaşlı hastaların evde sağlık hizmeti ihtiyacı 

belirleme ölçeği puan ortalamaları 5,73±2,28 ve bakım vericilerin bakım verme yükü ölçeği 

puan ortalamaları 42,8±15,02 olarak bulunmuştur. Araştırmada yaşlı hastaların evde sağlık 

hizmet ihtiyacı belirleme ölçeği puan ortalamaları ile bakım vericilerin bakım verme yükü 

ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki olmadığı tespit 

edilmiştir (p < 0.05).  

Sonuç: Bu çalışmada yaşlı hastaların bakım vericilerinin orta düzeyde bakım yüküne 

sahip olduğu ve yaşlı hastaların evde sağlık hizmet ihtiyacının bakım vericilerde bakım 

yükünü etkilemediği bulunmuştur. Bu kapsamda hemşireler tarafından yaşlı hastaların 

bakım vericilerinin bakım yükü değerlendirilirken sadece hastanın sağlık hizmet ihtiyacı 

değil, bakım yükünü etkileyebilecek tüm faktörler dikkate alınmalıdır.  

Anahtar Sözcükler: Yaşlı hasta, Sağlık hizmet ihtiyacı, Bakım verici, Bakım yükü.  

 

 

 

İNFORMAL BAKIM VERENLERİN BAKIM YÜKÜNE İLİŞKİN 

HEMŞİRELERİN GÖRÜŞLERİ (Poster-4) 

 

Keziban TÜRKEN GEL*, Makbule TOKUR KESGİN** 

*Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fakülte Ünitesi Enfeksiyon 

Kontrol Hemşireliği GÖLKÖY/BOLU,  

**Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği 

Anabilim dalı GÖLKÖY/BOLU 

 

Özet 

Araştırma, bakım gereksinimi olan bireylere informal bakım verenlerinin(İBV) yaşadıkları 

sorunlara ilişkin hemşirelerin görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak 

planlanmıştır. Araştırma evrenini, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Üniversite 

Hastanesi’nde çalışan 469 hemşire oluşturmuştur. 
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 Katılımcılara 21 sorudan oluşan soru formu uygulanmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde sayı, yüzde ve niteliksel dağılımlar arasındaki farkın önemliliği için ki-

kare testi, fisherexact testi kullanılmıştır.  

Araştırma katılan hemşirelerin çoğunlukla genç ve orta yaş grubunda olduğu, ortalama 

çalışma süresinin en fazla %41,4’ünün 1-7 yıl, %57,4’ünün Lisans mezunu, %35,0’inin Dahili, 

%36,9’unun Cerrahi Tıp Bilimleri’nde çalıştıkları, %57,4’ünün bakım yükü konulu herhangi 

bir eğitime katılmadığı, %17,9’unun ise aileden birine uzun süreli bakım veren hemşireler 

olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan hemşirelerin %94,9’unun İBV’lerin güçlük 

yaşadıklarını, yaşanan güçlükte ise bakım verenin kişisel özellikleri, bakım verme süresi ve 

çok boyutlu bakım vermek zorunda olması gibi faktörlerinin etkili olduğu, İBV’lerin fiziksel 

zorlanma, duygusal ve psikolojik sorunlar yaşayabileceklerini belirtmişlerdir. Araştırmaya 

katılan hemşirelerin %81,2’si İBV’lerin, bakım yükünün hafifletilmesine yönelik hemşirelerin 

rol almaları gerektiği, bilgi eksikliğinin değerlendirilmesi, fiziksel, sosyal ve psikolojik 

yönden ele alınmaları gerekliliğini önerdikleri saptanmıştır.  

Sonuç olarak hemşirelerin genelde İBV’lerin bakım yüküne dair bilgilerinin olduğu, 

ancak uygulamada bu kişilerin nasıl ele alınacağının bilinmemesinden dolayı sıkıntılar 

yaşandığı belirlenmiştir. İBV’lerin, eğitim ihtiyaçlarının karşılanıp, psikolojik, fiziksel ve 

sosyal olarak desteklendiğinde bakım yükünün hafifleyeceği bunun sonucu olarak 

hastaneye tekrar yatışların azalacağı sonucuna ulaşılmıştır. Hemşirelere, İBV’lerin eğitim 

ihtiyaçları, psikolojik, fiziksel ve sosyal destek sağlanmasına yönelik hizmet içi eğitimler 

verilmesi, İBV’lere yönelik ulusal politikalar, hastane politikaları ve var olan sağlık 

hizmetleri konusundaki yeniliklere ilişkin güncel bilgileri izlemeleri konusunda teşvik 

edilmesi önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Bakım yükü, Hemşire, İnformal bakım veren.  

 

 

 

GÖÇ ETMİŞ AİLELERİN ÇOCUKLARININ SAĞLIK DURUMUNUN 

BELİRLENMESİ (Poster-5) 

 

Özge ÖZKAN*, Burak ŞİRİN*, Meltem MENGİLLİ*, Esra ERDEM* 

*Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü/ANKARA 

ozkanozge6anest.hem@gmail.com 0553 735 39 03 

 

Özet 

Göç Etmiş Ailelerin Çocuklarının Sağlık Durumunun Belirlenmesi Giriş: Göç etmiş 

ailelerde yoksulluk, yeni ortama uyum sorunları, sağlık hizmetlerine kısıtlı ulaşım bu 
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ailelerin çocuklarının büyüme ve gelişimini ve sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı göç etmiş ailelerin çocuklarının sağlık durumlarının 

belirlenmesidir.  

Yöntem: Çalışma Yenimahalle ilçesinde yaşayan göç etmiş ailelerle yapılmıştır. 

Çalışmanın örneklemini Türkçe bilen göç etmiş aileler (n=15) ve bu ailelerin 6-18 yaş 

aralığındaki çocukları (n=27) oluşturmuştur. Ailelere bir kez ev ziyareti yapılmıştır. Ev 

ziyaretleri sırasında, ailelerle araştırmacılar tarafından hazırlanan tanıtıcı bilgiler veri formu 

doldurulmuş ve çocuklara kan basıncı, boy, kilo ölçümü ve görme, işitme ve skolyoz 

taraması yapılmıştır. Çalışma için katılımcılardan yazılı onam alınmıştır. 

Bulgular: Annelerin (n=15) yaş ortalaması 35,80±14,39, babaların (n=10, 5 baba vefat 

etmiştir) yaş ortalaması 35,40±11,62 bulunmuştur. Ailelerin %93,3’ünün geniş aile şeklinde 

yaşadığı, %80’inin ısınma için odun/kömür sobası kullandığı, %60’ının 3’ten fazla çocuğu 

olduğu, %33,3’ünün sağlık hizmetlerinden yararlanamadığı belirlenmiştir. Ailelerin 

%86,66’sı gelirlerini giderden az olarak ifade etmiştir. Ailelerin göç etme süresinin en az 2 ay, 

en fazla 42 ay ve ortalama göç süresinin 20,93±16,29 ay olduğu bulunmuştur. Çocukların 

%53,3’ünün erkek ve yaş ortalamalarının 9,14±3,22 olduğu saptanmıştır. Çocuklardan 5’inin 

(%18,51) ailelerine katkı sağlamak için çalıştığı belirlenmiştir. Çocukların boy ortalamasının 

127,22±20,39 cm, kilo ortalamasının 31,82±14,04 kg olduğu bulunmuş ve çocukların boy, kilo 

ve BKİ persantil eğrileri incelendiğinde hepsinin normal sınırlar içinde olduğu görülmüştür. 

Çocukların %33,3’ünün ağız hijyeni kötü olarak değerlendirilmiştir. Sağlık taraması 

sonucunda 2 çocukta (%7,4) görme sorunu, 2 çocukta (%7,4) şaşılık, 1 çocukta (%3,7) pitozis 

belirlenmiş ve 2 çocukta (%7,4) skolyoz öne eğilme testinde eğrilik gözlenmiştir. Yapılan 

fısıltı testinde hiçbir çocukta işitme problemi tespit edilmemiştir.  

Sonuç: Göç eden ailelerin çocukları sağlık sorunları açısından risk altındadır. Bu ailelerin 

çocuklarına düzenli sağlık taramaları yapılması ve oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemeye 

yönelik hemşirelik bakımının planlanması önerilmektedir.  

Anahtar kelimeler: göç, çocuk, sağlık, hemşirelik  
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLILIĞA İLİŞKİN BİLGİ VE 

GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ (Poster-6) 

 

Hacer ALPTEKER*, Saadet ERDEM* 
*Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü/BOLU 

Saadet ERDEM cep: 0505 595 29 10 

 

Özet 

Giriş: Toplumun demografik yaşlanması, yüzyılımızın en önemli sosyal sorunlarından 

biridir. Dünya da olduğu gibi, ülkemizde de yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Yaşlılıkla 

birlikte fonksiyonel kapasite ve yeteneklerin kaybı ile yaşlı bireyin günlük yaşam aktiviteleri 

sınırlanmakta, bakım gereksinimleri de artmaktadır. Yaşlı sağlığı hizmetlerin etkin 

yürütülebilmesi için bu alanda çalışan sağlık çalışanlarının yaşlı ve yaşlılığa ilişkin 

düşünceleri, değerleri ve inançları değerlendirilmelidir. Hemşireler hem klinikte hem de 

toplumda yaşlıyla sık karşılaşmakta ve bakım vermektedir. Yaşlıyı ve yaşlılık dönemi 

özelliklerini iyi bilen bir hemşirenin, yaşlıya vereceği bakımın kalitesinin artacağı 

düşünülmektedir. Bu bağlamda gelecekte hemşirelik mesleğinin uygulayıcıları olacak olan 

öğrenci hemşirelerin yaşlılığa ilişkin bilgi ve görüşlerinin belirlenmesi önemli gibi 

görünmektedir. Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini Batı Karadeniz 

Bölgesinde yer alan bir Üniversitenin Hemşirelik Bölümünde okuyan 700 öğrenci, 

örneklemini ise çalışmaya gönüllü katılan 508 öğrenci oluşturdu. Veriler Kasım –Aralık 2016 

tarihleri arasında, anket yöntemi ile toplandı. Veriler bir bilgisayar programında yüzdelik ve 

ki-kare gibi önemlilik testleri ile değerlendirildi. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20,09 ±1,95 olarak 

belirlenmiştir (range: 17- 34). Öğrencilerin %78,3’nü kız öğrenciler oluşturmaktadır. Medeni 

durum olarak, %98,8’nin bekar, %15,0 ‘nin sağlık meslek lisesi mezunu, %90,9’nun orta gelir 

düzeyinde ve %82,5’nin çekirdek aile tipine sahip oldukları belirlendi. Öğrencilerin 

%14,0’nün evinde ailesiyle birlikte yaşayan bir yaşlı olduğu, evde bakılan yaşlının %58,0’nin 

babaanne olduğu ve yaşlıya %53,6’nın öğrencinin annesinin baktığı, öğrencilerin %91,9’nun 

evde yaşlı olduğunda yaşlıya bakma görevinin kadının görevi olduğunu belirttikleri 

saptandı. Hemşirelik öğrencilerinin %31,8’nin daha önce seçmeli yaşlı sağlığı dersi aldıkları, 

%89,8’nin ise yaşlılıkla ilgili herhangi bir eğitime katılmadıkları, %55,9’nun yaşlı bireyin 

bakımından birinci derecede yaşlının eşinin sorumlu olduğunu, %90,9’nun ise yaşlının özel 

bir bakıma ihtiyacı olduğunu düşündükleri belirlendi (n: 508). Yaşlılık ne zaman başlar 

sorusuna öğrencilerin sırasıyla 65 yaş (%41,5), 60 yaş (%31,5) ve 70 (%7,9) yaşta başlar 

dedikleri, %70,3’nün daha önce hiç yaşlıya bakmadığı, %64,4’nün daha önce hiç huzurevine 

gitmediği, %34,3’nün ileride huzurevinde çalışmak istemediği, %47,2’nin yaşlanınca 
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huzurevinde kalmak istemediği, %78,9’nun yaşlıya en iyi evde bakılabileceğini belirttikleri 

saptandı. Öğrencilerin %49,4’nün yaşlıyı fiziksel ihtiyaçlarını yerine getiremeyen kişi; 

%34,4’nün ise 65 yaş ve üzeri kişi olarak tanımladıkları belirlendi. Yaşlılığı ise çoğunlukla 

ihtiyaçlarını karşılayamamak (%45,7) şeklinde tanımladıkları tespit edildi(n: 508). Yaşlıların 

bağışıklanmasına ilişkin ise öğrencilerin %69,9’nun yaşlının mevsimsel grip aşısı ve pnömoni 

aşısı yaptırılması yönünde görüş bildirdikleri, %49,8’nin aşının ücretsiz olup olmadığını 

bilmediği, %79,5’nin ise yaşlıya bakan sağlık personelinin de grip aşısı yaptırmasını gerekli 

bulduğu tespit edildi (n:508).  

Sonuç ve öneriler: Öğrencilerin çoğunluğunun yaşlıyla birlikte yaşamadığı, evde 

bakılan yaşlının çoğunlukla kadın ve yaşlıya bakan kişinin de kadın olduğu, ayrıca yaşlıya 

bakmanın da kadının görevi olduğunu düşündükleri saptanmıştır. Yaşlılıkla ilgili herhangi 

bir eğitim almadıkları, yaşlılık dönemi özelliklerini iyi bilmedikleri ve yaşlıyı tanımadıkları 

düşünülmektedir. Daha önce huzurevine gitmedikleri halde ileride huzurevinde çalışmak, 

yaşlandıklarında huzurevinde kalmak istemedikleri, yaşlıların bağışıklanmasına ilişkin ise 

yaşlıların ve yaşlıya bakanların grip aşısı olması gerektiğini düşünmelerine rağmen grip ve 

pnömoni aşısının yaşlılara ücretsiz yapıldığını bilmedikleri görülmüştür. Hemşirelik 

eğitiminde yaşlanma ve yaşlı bağışıklanmasına ilişkin konuların yer almasının yararlı 

olacağı görüşü paylaşılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Hemşire, Yaşlı, Yaşlılık, Yaşlanma 

 

 

 

DİSTAL ÖZOFAGUS REZEKSİYONU, ÖZEFAGOGASTROSTOMİ 

YAPILAN HASTANIN VİRGİNA HENDERSON'UN KURAMINA GÖRE 

HEMŞİRELİK BAKIMI: VAKA SUNUMU (Poster-7) 

 

Elif AKYÜZ*, Hümeyra Gamze YASAN*, Ziyafet UĞURLU*, Hayriye ÜNLÜ** 

*Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Ankara, 

**Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, ANKARA 

Hümeyra Gamze YASAN / gamze_yasan_19@hotmail.com / 05418574139 

 

Özet 

Hemşireler bireyi bir bütün olarak değerlendirir. Kişinin bedensel, ruhsal ve toplumsal 

sağlık gereksinimlerinin ışığında bakımı planlar, uygular ve uyguladığı bakım planını 

sistematik bir biçimde değerlendirir. Hemşirelik kuramları bir olguya sistematik bir görüş 

getiren kavramların birbirleri ile ilişkileri olarak görülür. Hemşirelik bakımının kuramsal 

temele dayandırılmasında birçok model bulunmaktadır. Virgina Henderson hemşireliği; 
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hemşire- hasta/sağlıklı birey etkileşimini, bütüncül bir görüşle insanı, çevresini ve 

sağlık/hastalık durumunda gereksindiği bakımı sistematik yaklaşımla ele alan, bir bilim dalı 

olarak tanımlamıştır. Bu olgu sunumunda Virgina Henderson kuramının sistematik 

yaklaşım modelinden yararlanılmıştır. Öykü; 62 yaşında bayan, bekâr ve emekli olan hasta 

40 yıl sigara kullanmış ve 3 yıl önce bırakmıştır. Ocak 2015'ten beri giderek artan yutma 

güçlüğü, mide bulantısı ve kusma şikâyeti olan hasta kıvamlı sıvıları ve katı besinleri 

yutamamış sadece sıvı gıdalar almıştır. Kasım 2014’ten beri yaklaşık 15 kilo kaybetmiştir. 

Genel cerrahi polikliniğimize başvuran hastaya özofagus malign neoplazmı tanısı konulmuş, 

21.04.2015 tarihinde yatışı yapılmıştır. Hastanın özgeçmişinde; 25 yıldır hipertansiyon 

mevcut, operasyon öyküsü yok, 10 yıldır özofageal reflü mevcuttur. Kan değerleri; Albumin; 

2,5g/dl-100 cc (Albumin replasmanı), Hemoglobin;10g/dl, Lökosit; 14,57bin/µL, Ca;8mg/dl 

(2ampul Ca replasmanı), CRP; 285mg/L, PTZ; 21saniye, INR; 1,79 Na; 127mg/dl (NaCl 

replesmanı) 22.04.2015 tarihinde hastaya distal özofagus rezeksiyonu, piloroplasti, 

özofagogatrostomi yapılarak göğüs tüpü, servikal bölgeye dren ve nazogastrik sonda 

yerleştirildi. Bakım; A.Ç üç gün yoğun bakımda, on iki gün servisimizde izlendi. 

Kliniğimizde yattığı süreçte hastaya Virginia Henderson kuramına göre bakım verildi. 

Virginia Henderson kuramına göre, beslenmede dengesizlik; gereksinimden az, yutmada 

bozulma, bulantı, aspirasyon riski, akut ağrı, enfeksiyon riski, öz-bakım eksikliği sendromu, 

sıvı-elektrolit dengesizliği riski, hava yolunu temizlemede etkisizlik, travma riski, uyku 

örüntüsünde rahatsızlık ve solunum fonksiyonunda bozulma riski, anksiyete, olarak 

belirlendi. Hemşirelik tanılarına uygun olarak bütünleyici yaklaşımla hastaya yönelik 

girişimler planlandı ve uygulandı. Hastanın iyileşmesi sağlandı ve ileri tedavi planı 

yapılarak hasta 06.05.2015 tarihinde taburcu edildi.  

 

 

 

GEBE KADINLARIN SEBZE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ 

BELİRLENMESİ (Poster-8)  

 

Hacer GÖK UĞUR*, Zuhal YILMAZ*, Özgür ENGİNYURT** 

*Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, ORDU,  

**Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD/ORDU, 

Hacer GÖK UĞUR, hacer32@gmail.com, 05053767410 

 

Özet 

Giriş: Gebelikte sağlıklı ve dengeli beslenme hem bebeğin gelişimi hem de annenin 

gereksinimlerinin karşılanması için önemlidir. Özellikle lif yönünden zengin sebzeleri 
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tüketmek sağlıklı bir gebeliği destekler. Bu çalışma gebe kadınlarda sebze tüketim 

alışkanlıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlayıcı olarak Ocak-Şubat-Mart 2016 tarihleri arasında, 

Ordu İli’nde bir Eğitim-Araştırma Hastanesi’nin NST polikliniğine başvuran gebe kadınlar 

üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini polikliniğe başvuran gebeler, örneklemini 

ise araştırmaya katılmayı kabul eden 154 gebe oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar 

tarafından hazırlanan gebelerin sosyo-demografik özellikleri ve sebze tüketim 

alışkanlıklarını belirlemeye yönelik “Anket Formu” ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri 

SPSS 20.0 paket programında tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Etik 

açıdan Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’nden yazılı izin, araştırmaya katılan 

gebelerden yazılı ve sözlü onam alınmıştır.  

Bulgular: Araştırma kapsamındaki gebe kadınların yaş ortalaması 26,34±5,49 (Min:17; 

Max:40) olup, %37,0’ının ortaokul mezunu, %86,4’ünün çalışmadığı, %47,4’ünün hayatında 

en uzun il merkezinde yaşadığı, %69,5’inin çekirdek aile yapısında olduğu ve %70,1’inin 

gelirinin orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Gebelerin %98,7’sinin gebelikte sebze 

tüketmenin önemli olduğunu düşündüğü, %32,5’inin gebelik döneminde sebze tüketiminde 

değişiklik yaptığı, %81,8’i günlük sebze tükettiği, %64,9’unun günlük en az bir porsiyon 

sebze tükettiği, %25,3’ünün sebze tüketmenin önemi hakkında bilgi aldığı ve bilgi alan 

gebelerin %53,8’inin hemşirelerden bilgi aldığı belirlenmiştir. Gebelerin günlük olarak % 

46,8’inin domates, %56,5’inin hıyar, %40,3’ünün patates, %55,8’inin marul, 59,7’sinin soğan 

ve %30,5’inin havuç, %23,4’ünün maydanoz ve % 22,7’sinin nane tükettiği bulunmuştur. 

Gebelerin %53,9’unun brokoliyi, %84,4’ünün brüksel lahanasını, %87,7’sinin enginarı, 

%90,3’ünün kerevizi, %64,9’unun semizotunu, %68,8’inin dereotunu, %80,5’inin tereyi, 

%57,8’inin ısırganı ve %74,7’sininin rokayı hiç tüketmedikleri belirlenmiştir. Gebelerin 

haftada bir kez olmak üzere %33,8’inin karalahana, %26,6’sının beyaz lahana, %35,7’sinın 

fasulye, %22,1’inin hıyar ve %16,2’sinin biber turşusu tükettikleri tespit edilmiştir.  

Sonuç: Araştırmada gebe kadınların çoğunun gebelik döneminde sebze tüketmenin 

önemli olduğunu düşündüğü ve her gün sebze tükettiği bulunmuştur. Gebelerde hıyar, 

marul ve soğan tüketiminin yaygın olduğu, bununla birlikte brokoli, brüksel lahanası, 

enginar ve kereviz tüketiminin sınırlı olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda sağlık 

profesyonelleri tarafından gebelere sebze tüketmenin önemi ve farklı tür sebzeleri tüketme 

konusunda eğitim verilmesi önemlidir.  

Anahtar Sözcükler: Gebe kadın, Sebze tüketimi, Beslenme 
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KÖKENİNİ ÇOCUKLUKTAN ALAN KALP ve DAMAR HASTALIKLARI RİSK 

FAKTÖRLERİ (Poster-9) 

 

İsa ÇELİK*, Murat BEKTAŞ* 

*Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

İzmir 

İsa ÇELİK / isacelik9125@gmail.com / tel: 05074827425 

 

Özet 

Giriş: Günümüzde bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların görülme sıklığı artmıştır. Bu 

hastalıkların çoğunun kökeni ise çocukluk dönemine kadar uzanmaktadır. Bulaşıcı olmayan 

kronik hastalıklar arasında yer alan Kalp ve Damar Hastalıkları (KDH) Dünyada ve 

Türkiye’de ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca KDH Türkiye Hastalık 

Yükü Sıralamasındaki temel hastalık grupları arasında ilk sırada yer almaktadır. KDH’nin 

yetişkin dönemde ortaya çıkacağı düşüncesi büyük bir yanılgı olmakla birlikte birçok KDH 

risk faktörünün çocukluk döneminden itibaren geliştiği saptanmıştır. Çocukluk çağı, sağlıklı 

yaşam davranışlarının kazanıldığı önemli bir dönemdir. KDH risk faktörleri çocukluktan 

yetişkinliğe kadar izlenebilir, KDH oranı tahmin edilebilir ve önlenebilir olması açısından 

çocukluk döneminde KDH risk faktörlerinin saptanması son derece önemlidir. Gereç ve 

Yöntem: Bu araştırma, genellikle yetişkinlik döneminde ortaya çıkan KDH’nın çocukluk 

dönemindeki risk faktörlerini gözden geçirmek/sentez amacıyla yapılmıştır.  

Bulgular: Yapılan araştırmalar, KDH risk faktörlerinden sağlıksız beslenme, fiziksel 

aktivite yetersizliği, yüksek stres/anksiyete düzeyi ve sigara/alkol kullanımı gibi birçok 

alışkanlığın çocukluk döneminde kazanıldığını belirtmektedir. Bu sağlıksız davranışlar; 

hipertansiyon, obezite, diyabet ve dislipidemi gibi metabolik/fizyolojik değişikliklere yol 

açar. Bu aracı risk faktörleri; çocukluk çağında başlayan ve yıllar boyunca gelişen 

ateroskleroz nedeniyle koroner ve serebral arter zararına neden olurlar. Bundan yaklaşık 15-

20 yıl önce daha çok sokakta oyun oynayarak zaman geçiren çocuklar günümüzde 

zamanlarının çoğunu televizyon, bilgisayar ve mobil cihazların başında hareketsiz olarak 

geçirmektedir. Geçmişte hazır gıdalardan uzak, daha çok ev yapımı yiyeceklerle beslenen 

çocuklar günümüzde yağlı, şekerli, yüksek kalorili, işlenmiş ve hazır gıdaları aşırı bir şekilde 

tüketmektedir. Günümüzde, yetişkinlerin bile sigaraya zor ulaştığı dönemlerden sigara 

kullanmaya başlama yaşının 7-8 yaşlarına kadar düştüğü bir döneme gelinmiştir. Son 

yıllarda daha yüksek sınav puanı ve daha yüksek okul başarısı için çocuklar üzerinde 

oluşturulan aile ve toplum baskısı çocukların aşırı stres ve anksiyete yaşamalarında neden 

olmaktadır. Sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite yetersizliği, yüksek stres/anksiyete düzeyi ve 
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sigara/alkol kullanımı gibi çocukluk döneminde kazanılan KDH risk faktörü alışkanlıklar 

ilerleyen yıllarda bireylerde KDH’nin görülme riskini artırmaktadır.  

Sonuç: Literatürde çocuklar için KDH risk faktörlerini bir bütün olarak değerlendiren 

sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Sonuç olarak KDH’yi azaltmak için; çocuklarda obezite 

ve KDH risk faktörlerinin doğru bir şekilde tanımlanması, çocukların bu risk faktörlerine 

yönelik tutumlarının doğru bir şekilde belirlenmesi ve bu risk faktörlerine yönelik 

önlemlerin alınması gibi adımlar önerilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Kalp ve Damar Hastalıkları; Risk Faktörleri; Çocuk 

 

 

 

SOL VENTRİKÜL DESTEK CİHAZI OLAN BİR HASTADA NEUMAN 

SİSTEMLER MODELİNE GÖRE HEMŞİRELİK BAKIMI (Poster-10) 

 

Esra TÜRKER KÜÇÜKYILMAZ*, Ayşe Gül ATAY DOYĞACI**, Nilay BEKTAŞ AKPINAR*** 

*KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü- Konya,  

**Başkent Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi- Ankara,  

***KTO Karatay Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Hemşirelik 

Bölümü- Konya 

Esra TÜRKER KÜÇÜKYILMAZ / e_esra_turker@hotmail.com / 0507 452 12 24 

 

Özet 

Giriş: Sol Ventrikül Destek Cihazı Olan Bir Hastada Neuman Sistemler Modeline Göre 

Hemşirelik Bakımı Giriş Kalp yetmezliği (KY) ve Akut Lenfobilastik Lösemi (ALL) yaşayan 

hastaların öncelikle kompleks ilaç tedavileri, uzun süre hastanede yatmaları, enfeksiyon riski 

taşımaları nedeniyle hastaların stres düzeyleri artmaktadır. Ayrıca hastaların çoğunun ALL 

ve KY hakkında bilgi düzeyinin yetersiz olduğu, diyet ve tedavi uyumu gibi öz bakım 

davranışlarını yerine getiremediği, tekrarlı yatışları azaltma, tedaviye bağlı 

komplikasyonları önleme gibi istenen hedeflere ulaşılamadığı görülmektedir.  

Gereç ve Yöntem: Hemşirelik alanında ve uygulamalarında sık kullanılan modellerden 

biri olan Neuman Sistemler Modeli (NSM), Genel Sistemler Teorisinden kaynak alan ve 

organizasyon, etkileşim, dayanışma, entegrasyon elementlerinin birbirleriyle karşılıklı, 

karmaşık ilişkilerini açıklayan bir modeldir. NSM, bireyi fizyolojik, psikolojik, sosyokültürel 

ve gelişimsel olarak holistik bir yaklaşımla ele alır. ALL ve KY, kişinin tanı aşamasından 

itibaren uzun bir bakım süreci gerektirmesi nedeniyle, hastaları fiziksel, psikolojik, sosyal, 

ekonomik ve manevi olarak etkilemektedir. Özellikle sık hastaneye yatma gereksinimi ve 

uzun karmaşık bir ilaç tedavisi kişilerin stres düzeyini artırmaktadır. NSM’nin temelinde 
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stres yatar. NSM’nin hemşirelere hastayla ilgili sistematik veri toplama, hastanın sorunlarına 

holistik yaklaşma ve uygun hemşirelik tanılarının belirlenmesinde kolaylık sağladığı 

belirtilmiştir. Bu sebeple bu olgu sunumunda NSM’nin kullanımına yönelik örneklerin 

arttırılması ve uygulamada kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla modelin kavramları 

kalp yetmezliği ile ilişkilendirilerek açıklanmıştır. S.U. 5. Sınıf öğrencisi 12 yaşında ikiz eşi, 

sezaryan ile dünyaya gelmiş ve 6 kardeşi var. Ankara’da ailesiyle beraber yaşıyor. Annesi 48 

yaşında ev hanımı ve babası 50 yaşında serbest olarak çalışıyor. Ailesinden alınan bilgiye 

göre kalp yetmezliği tanısından önce ALL tanısı alan hastaya iki kez kemik iliği 

transplantasyonu (KİT) yapılmış ve iki işlem de başarılı olmamış. 2011 -2012 yılları arasında 

KİT yapılan hasta o dönemde Sandimun, Dekort ve Cellcept kullanmış. Hasta tedavisini 

takiben Eylül 2016 yılında kalp yetmezliği tanısı almış ve LVAD takılması için hastaneye 

yatışı yapılmış.  

Bulgular: Hasta ile yapılan görüşmeler sonucunda LVAD çantasını taşımakla ilgili 

anksiyetesinin mevcut olduğu gözlemlenmiş ve hem ailesinin hem de kendisinin kalp 

yetmezliği hakkında bilgi eksikliği olduğunu ifade etmiştir. Hemşirenin Hasta İle Algıladığı 

Stresörler Hastanın bilinci açık ve koopere, oryante. Kısa bir süre önce ölüm korkusu olmuş. 

Konuşmak ve kendini ifade etmek istemiyor. İletişimde sınırlı olduğu görüldü. Özellikle göz 

iletişimi kurmuyor. Sözel iletişimde yalnızca soru sorulduğunda cevap veriyor. Hasta 

Verileri Hastanın dakikada kaydedilen solunum sayısı 20. Sabah saatlerindeki kan basıncı 

genel olarak 120/70 mmHg ve vücut sıcaklığı 36.2 santigrat derece olarak ölçülmüştür. 

Hastanın satürasyon değeri %97 olarak ölçülmüş ve kaydedilmiştir. Hasta ağrı tariflediğinde 

genel olarak 10 üzerinden 2 puan veriyor. Hasta Verilerine Göre Hemşirelik Tanılarının 

Belirlenmesi Uzun süre hastanede yatmaya ve hastalığıyla ilgili tedavinin uzun sürmesine 

bağlı anksiyete.” Kalp Yetmezliği ve LVAD takılması nedeniyle fiziksel fonksiyonlarındaki 

değişime uyum gösterememesi ve etkisiz baş etme yöntemlerini kullanması. Anksiyete ve 

depresyon nedeniyle hastanın yapılan açıklamaları anlamada güçlük çekmesi. Bireyin 

iyileşememe korkusu, ziyaretçinin sınırlı alınması nedeniyle üzüntü ve bazen ümitsizlik 

duygusu yaşaması.  

Sonuç: Hasta sorulara daha anlamlı ve uzun cevaplar veriyor. İletişim kurarken göz 

temasını kısa da olsa kullanmaya başladı. Hastanın cihazı ile daha uyumlu olması için 

klinikte yatan ve yine LVAD yapılan hastalarla tanışması ve deneyimlerini paylaşması 

sağlandı.  

Anahtar Sözcükler: ALL, Bakım, Hemşirelik, Kalp yetmezliği, Neuman Sistemler 

Modeli. 
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UYKU BOZUKLUKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARININ HEMŞİRELİK 

BAKIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Poster-11) 

 

İlknur DOLU*, Nursen NAHCİVAN** 

*Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Ankara; 

**İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim 

Dalı, İstanbul 

İlknur DOLU/ ilknurcakirdolu@gmail.com/ 0 505 255 14 93 

 

Özet 

Giriş “Uyku” hemşirelik için Florence Nightingale’in “Hemşirelik Notları” kitabında da 

yer aldığı üzere her dönem önemli bir sağlık problemi olarak değerlendirilmiştir. Hasta ve 

bireylerin ilk karşılaştığı ve en sık iletişim kurduğu sağlık personeli olan hemşirelerin uyku 

bozukluklarına yönelik girişim planlamaları için rehber olmak amacıyla bu derleme 

hazırlanmıştır. Sonuç Uyku bozukluklarında tedavi yaklaşımları genel olarak farmakolojik 

ve non-farmakolojik olarak ele alınabilir. Farmakolojik tedavi uyku bozukluklarında en 

yaygın kullanılan yöntemdir.  

Non-farmakolojik yöntemler hakkında çok az şey biliniyor olması ve profesyonel kişiler 

tarafından uygulanan bu yöntemlere erişimin zor olması sebebiyle uyku ilaçları hekimler 

tarafından sıklıkla reçete edilir. Bu amaçla hipnotikler (benzodiazepinler), benzodiazepin 

olmayan benzodiazepin reseptör antagonistleri (zolpidem, zopiclon, zaleplon vb.), 

antidepresanlar, antipsikotik, antiepileptik ve diğer sedatizan psikotropik ilaçların 

kullanılması tercih edilmektedir. Ancak, özellikle hipnotiklerin uzun dönem kullanımı ilaca 

karşı tolerans gelişmesi ve bağımlılık riskleri açılarından tartışmalıdır.  

Non-farmakolojik tedavi yaklaşımları ise genel olarak bilişsel-davranışsal terapiler, 

çevresel düzenleme ve bakım vericilerin rolü, uyaran girişimleri ile fiziksel ve sosyal 

girişimler olarak 4 başlık altında listelenebilir. Bilişsel-davranışsal terapi basit ancak etkili 

insan davranış modeline (bilişsel terapi) dayanır. Bu modele göre insanların belirli bir 

durum karşısındaki düşünme şekilleri ile durum sonucunda nasıl hissedeceklerine ve 

davranacaklarına karar verilir. Bilişsel davaranışsal terapiler bireylerin kötü uyku 

alışkanlıklarını değiştirmeyi ve uykuya dair negatif düşünce, tutum ve davranışlarla 

mücadele etmeyi sağlayan eğitimden davranış değişim stratejilerine kadar geniş tedavi 

yöntemlerini içeren bir yaklaşımdır. Bu grupta uyku hijyeni ve eğitimi, uyku kısıtlaması, 

uyaran kontrolü ve gevşeme terapileri yer almaktadır. Çevresel düzenleme ve bakım 

vericilerin rolü olarak parlak ışık tedavisi, gece idrar kaçırma yönetimi ve diğer uykuyu 

olumsuz etkileyen çevresel düzenlemeler sayılabilir. Diğer ilaç dışı yöntem olan uyaran 

girişmeleri grubunda ise deriden emilime hazır minik aromatik moleküllerin kullanıldığı 
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aromaterapi, sertifikalı rekreasyonel uzman terapistler tarafından uygulanan yatak masajı ve 

müzik listelenebilir. Dördüncü grup olarak grupta parmak akupunkturu, Tai Chi programı, 

oriküler terapi ve aerobik egzersizlerin yer aldığı fiziksel ve sosyal girişimler uyku üzerinde 

olumlu etkileri olan yöntemlerdir. Uyku bozukluklarında farmakolojik tedavinin kısa dönem 

önerilmesi ve uzun dönemde yan etkilerinin ortaya çıkması sebebiyle ilaç dışı yöntemlerin 

tercih edilmesi son yıllarda gündemde olmakla birlikte bu yöntemlerin hemşirelik 

bakımında da yer alabileceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: uyku, uyku bozuklukları, hemşirelik bakımı  

 

 

 

GESTASYONEL 35. HAFTADA TANILANAN VERTEBRA DEV HÜCRE 

TÜMÖRÜNE YAKLAŞIMINDA HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU 

(Poster-12) 

 

Rahime ATAMER*, Yeter AKKUŞ* 

*Acıbadem Ankara Hastanesi 

Rahime ATAMER, rahime.atamer@acibadem.com.tr, 05372104534 

 

Özet 

Dev hücreli tümörler (DHT), primer kemik tümörlerinin %5’ini oluşturan benign 

tümörler olup, sıklıkla uzun kemiklerin epifizinden kaynaklanırlar. Vertebral kolonda 

görülme oranı %2 olup, vertebral kolonda en sık sakrumu tutmaktadırlar. Ağrı en sık 

görülen semptom olmakla beraber spinal kord basısına bağlı değişik derecede paraplejiler 

görülebilmektedir. Olgumuzda; literatürde oldukça az bildirilmiş olan, yalnızca sırt ağrı 

şikayeti ile kendini gösteren, vertebranın dev hücreli tümörünün gestasyonel 35. haftada 

tanılanması ve tedavisi anlatılmaktadır. 25 yaşında ev hanımı olan kadın hasta hamileliğinin 

33. haftasında sağ skapula ağrısı ile acile birkaç kez başvurmuştur. Ardından ortopedi ve 

fizik tedavi alanlarına yönlendirilmiş, analjezik ve tens uygulamalarına rağmen şiddetli ağrı 

sonucu yatışı verilerek vertebral servikal MR çekilmiştir. MR sonucunda T2-3 vertebra 

düzeyinde 2,5x2,3x2,5 cm boyutlarında yumuşak doku lezyonu tespit edilmesi nedeni ile 

biyopsi ve ileri tetik / tedavi planı ile servise yatışı gerçekleştirilmiştir. Hasta eş zamanlı 

operesyona alınarak; önce sezeryan ile canlı doğum yapıldıktan sonra biyopsi alınmıştır. 

Biyopsi sonucunda verteral bening neoplazmı ön tanısı konulmuştur. Hastanın bebeği ile 

bağlanma süreci sağlanmış ve ikinci bir operasyon ile vertebra tümor eksizyonu yapılmıştır. 

Post operatif bakım sürecinde; birey Fonksiyonel Sağlık Örüntü Modellerinden Gordon’un 

modeli kullanılarak bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmiş ve bakımları verilmiştir. 
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Anahtar sözcükler: dev hücreli tümör, vertebra, cerrahi 

 

 

 

MEKONYUM ASPİRASYONU SONRASI GELİŞEN HİPOKSİK İSKEMİK 

ENSEFALOPATİ DE HİPOTERMİ UYGULAMASI: OLGU SUNUMU (Poster-13) 

 

Semra ERGUN*, Aslıhan SÖNMEZ GÜLMEZ* 

 *Medicalpark Hastanesi /Ankara  

Semra ERGUN / semra.ergn342@windowslive.com / 05326929584 

 

Özet 

Son yıllarda fetüs ve yenidoğan bebekte plesental ve pulmoner gaz değişiminin 

bozulması ile oluşan sistemik hipoksi ve serebral kan akımının azalması sonucu ortaya çıkan 

beyin zedelenmelerinde kalıcı komplikasyonları önleme amaçlı farklı yöntem denemelerinde 

artış görülmektedir. Hipotermi hayatı tehdit eden boyutlarda asfiksiye maruz kalan yeni 

doğanlarda ilk efektif potansiyel nöroprotektif müdahale olarak tercih edilmektedir. Olgu 

sunumunda Mekonyum Aspirasyonu sonrası Hipoksik İskemik Ensefalopati ön tanısı ile 

izlenen yenidoğanın hipotermik uygulamalar sonrası prognozundan ve hemşirelik 

bakımından bahsedilecektir.  

Giriş: Gelişmiş ülkelerde perinatal asfiksi canlı doğumların ortalama % 0,1- 0,2 sinde 

görülen Hipoksik İskemik Ensefalopati ile ilişkilidir. Teropatik hipotermi term veya geç 

preterm hipoksik iskemik infantlarda gelişmekte olan tedavi seçeneğidir. Hipoksik iskemik 

zedelenmeden hemen sonra beyin ısısındaki 2-3 ‘C lik azalma ile enerji tüketimini ve 

histolojik nöron kaybını azaltmak amaçlanmaktadır.  

Olgu Sunumu: 24 yaşında, ilk gebeliğinde ilk yaşayan bebeği olan annenin, 40 hafta 3 

günlük gebelik sonrası 3190 gr olarak bebeği sezaryen ile takipli olduğu Medical Park 

Hastanesin de doğmuştur. Koyu mekonyum boyalı olarak doğan bebeğin APGAR skoru 4, 

KTA>100 atım/dk dır. Entübasyon sonrası Yenidoğan Yoğun Bakım da Hipoksik İskemik 

Ensefalopati ön tanısı ile takibe başlanan bebeğin prenatal hikayesinde annenin amniyotik 

mayisinde azalma tespit edildiği ve iki gün içerisinde fetal kalp sesinde azalma görülme 

üzerine acil sezaryene alındığı belirlenmiştir. Bebeğin yapılan fizik muayenesinde emme ve 

arama refleksi negatif, kaslar hipotonik, moro ve yakalama refleksi zayıf görülmüştür. Kan 

gazı PH:7, baz açığı -16 olan bebeğe kademeli hipotermi uygulamasına başlanması 

kararlaştırılmıştır. İlk 4 saat küvöz ısısı kapalı, küvöz kapakları açık izlenen hasta, 4. Saatin 

sonunda hipotermi cihazına 72 saat süre ile alınmıştır. Rektal ısısı ve kan gazı bulguları 

yakın izlenen hastanın vücut sıcaklığı 33.5-34.5 ‘C arasında tutulmuştur Cr değerinin 
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progresif olarak artan ve gözlemlenen idrar çıkışı anurik olduğu için postnatal 24. Saatinde 

periton diyalizi başlanan hastanın 5.gününde kreatin değerlerinde gerileme gözlenmiştir ve 

diyaliz durdurulmuştur. Postnatal 6.günde bebek ekstübe edilerek küvöz içi oksijene 

geçilmiştir. Hastanın Elektroensefalografisi normal olarak değerlendirilmiştir. 12.günde oral 

beslenme başlanan ve oksijen desteği kalmayan, nörolojik muayenesi normal olan hasta şifa 

ile taburcu edilmiştir. Hasta postnatal 2.ayında göz takibi iyi, gülümsemesi mevcut, ses 

çıkarması mevcut ile poliklinikten takip edilmektedir.  

Tartışma ve Sonuç: Perinatal asfiksiye bağlı hipoksik kalan hastalarda O2 tüketimini ve 

CO2 üretimini azaltmak, beyin metabolizmasını baskılamak, ATP tüketimini azaltmak, 

Glutamat birikimini baskılamak, Nitrik Oksit sentez aktivitesini inhibe etmek için 36.gebelik 

haftasından sonra doğan, PH <7 veya Baz Açığı >16 olan bebeklerde hipotermi 

uygulanabilmektedir. Vücut sıcaklığında gerçekleşecek her 1’C lik düşme, metabolizma 

hızında % 6-8 lik azalma yaratır. Hipotermi yönteminde kanallar içinde soğuk su dolaşan bir 

zemin bebeğin vücudunun altına yerleştirilmekte ve su pompalayan bir mekanizma ile 

soğuk suyun devamlılığı sağlanmaktadır. Nazofarengeal ya da rektal ısı 72 saat süre ile 33,5-

34,5 ‘C arasında tutularak beyin ısısı sabitlenmektedir. Sonuç olarak; hipotermi peripartum 

asfiksiyi takiben meydana gelen mortaliteyi majör nörogelişimsel defektleri arttırmadan 

düşürmektedir. Tüm dünyada teropatik hipotermi uygulamaları giderek artan oranda 

kullanılmakta ve belirli protokoller dahilinde kullanılabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hipotermi, Yenidoğan, Hipoksik İskemik Ensefalopati 

 

 

 

KARDİYOVASKÜLER HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN EĞİTİM 

GEREKSİNİMLERİNİ BELİRLEYEN ÖLÇÜM ARAÇLARI (Poster-14) 

 

Esra AKBULUT*, Burcu BAYRAK KAHRAMAN* 

*Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı Ankara,  

Esra AKBULUT esra.akbulut87@gmail.com 05057334094 

 

Özet 

Giriş: Hasta eğitimi, sağlık bakım sisteminin vazgeçilmez bir unsurudur (1). Hasta 

eğitimi sürecinde hasta, hasta ailesi, hemşire ve diğer sağlık ekibi üyeleri yer almaktadır 

(2,3). Bu grup içerisinde hemşireler, sağlık hizmeti veren kuruluşlarda bireyi biyolojik, 

psikolojik, sosyal boyutları ve çevresi ile birlikte ele alan, sağlıklı/hasta bireyle sürekli 

etkileşim içinde olan tek sağlık profesyonelidir (3).Hasta eğitimi, hemşirelik süreci ile paralel 

giden bir süreçtir (4). Çünkü bireyin sağlık bakım gereksinimlerinin belirlenerek hemşirelik 
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tanılarının konulduğu aşamada aynı zamanda bireyin eğitim gereksinimi de 

belirlenmektedir (5,6). Hasta eğitiminde önemli bir kısım risk faktörlerinin ortadan 

kaldırılmasına yöneliktir. Risk faktörlerinin değiştirilmesi ile kalp-damar hastalıklarında 

mortalite ve morbidite oranını azalttığı belirtilmiştir (7). Bireylerde riskin önlenmesi, yaşam 

şeklinde davranış değişikliğinin kazandırılması ve sürdürülmesi için hastanın 

gereksinimlerine göre eğitim verilmesi ve motive edici girişimlerde bulunulması önceliklidir 

(8). Bu nedenle kalp-damar hastalığı olan bireylerin eğitim gereksinimlerini objektif 

değerlendirecek, geçerli ve güvenilir olarak kullanılabilecek ölçüm araçlarına ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Amaç: Bu literatür taramasında, dünyada ve ülkemizde kalp-damar hastalığı olan 

bireylerin eğitim gereksinimlerini objektif değerlendirecek, geçerli ve güvenilir olarak 

kullanılabilecek ölçüm araçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışma Gazi Üniversitesi Kütüphanesi 

elektronik veri tabanları üzerinden; Ekim 2016-Ocak 2017 tarihleri arasında Pubmed, 

Ebscohost, SAGE Journals Online,Wiley Online Library,Science Direct,Google Akademik 

Arama motoru kullanılarak “educational needs”, “needs assessment”, “learning 

needs”,“patient education”,“psychometric validation”,“validation studies”,“heart health” 

and/or “heart disease” with “knowledge,” “development of,” “test,” “scale,” 

“questionnaire,” and “assessment” anahtar kelimeleri ile taranmıştır.  

Bulgular: Veri tabanlarının taranması sonucunda 1984-2016 yılları arasında toplam 17 

tane uluslar arası dergilerde yayınlanmış makaleye ulaşılmıştır (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25). Bu makaleler incelendiğinde kalp-damar hastalığı olan bireylerin 

objektif olarak eğitim gereksinimini belirlemek için geliştirilen yalnızca 15 ölçeğin olduğu 

görülmüştür. Bu ölçüm araçlarından en güncel olanı Ghisi ve arkadaşları tarafından 2009 

yılında geliştirilen ve 2014 yılında yeniden düzenlenen Koroner Arter Hastalığı Eğitim 

Anketi-2 (The Second Version of the Coronary Artery Disease Education Questionnaire: 

CADE-Q II) (10) ve Koroner Arter Hastalığı Eğitim Anketi-2’nin kısa form hali olan Koroner 

Arter Hastalığı Eğitim Anketi (A Short Version of the Coronary Artery Disease Education 

Questionnaire: The CADE-Q SV) ‘dir (9). Koroner Arter Hastalığı Eğitim Anketi-2, koroner 

arter hastalığı olan bireylerin tıbbi durum, risk faktörleri, egzersiz, beslenme ve psiko-sosyal 

risk açısından genel bilgi düzeylerini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Diğer 

ölçüm aracı, Gerard and Peterson tarafından 1984 yılında geliştirilen (25),2012 yılında Uysal 

ve Enç tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olan Kardiyak 

Hastaların Öğrenme İhtiyacı Envanteri (Cardiac Patients’ Learning Needs Inventory; Patient 

Questionnaire) ’dir (17). Kardiyak Hastaların Öğrenme İhtiyacı Envanteri, ilk kez miyokart 

enfarktüsü geçiren hastaların eğitim gereksinimini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.  
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Sonuç ve Öneriler: Kalp-damar hastalığı olan bireylerin gereksinimlerine göre eğitim 

verilmesi ve motive edici girişimlerde bulunulması önemlidir. Literatürde bireylerin eğitim 

gereksinimlerini objektif değerlendirecek, geçerli ve güvenilir olarak kullanılabilecek ölçüm 

araçlarının sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Ülkemizde ise bu amaçla kullanılabilecek 

yalnızca bir tane ölçüm aracı olduğu, bu aracın da miyokart enfarktüsü geçiren hastalara 

yönelik olarak geliştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle kalp-damar hastalığı olan 

bireylerin eğitim gereksinimlerini objektif değerlendirecek, geçerli ve güvenilir olarak 

kullanılabilecek ölçüm araçlarına ihtiyaç olduğu görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kalp ve damar hastalıkları; Hasta eğitimi; Eğitim gereksinimi; 

Ölçüm araçları  

 

 

 

UYKU BOZUKLUĞU YAŞAYAN BİREYLERE SUNULACAK HEMŞİRELİK 

BAKIMININ SEMPTOM YÖNETİMİ TEORİSİ KULLANILARAK 

AÇIKLANMASI (Poster-15) 

 

İlknur DOLU*, Nursen NAHCİVAN** 

*Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Ankara;  

**İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim 

Dalı, İstanbul 

İlknur DOLU/ ilknurcakirdolu@gmail.com/ 0 505 255 14 93 

 

Özet 

Giriş: Semptom Yönetimi Teorisi (SYT), hasta veya bakım vericilerinin semptom 

deneyimi, yönetim stratejileri ve semptom yönetim sonuçlarını tanımlamak için yapısal ve 

organizasyonel bir çerçeve sağlayan orta düzey bir teoridir. Semtom, “bireyin biopsikososyal 

fonksiyonları ile bilişsel ve duygusal durumundaki istenmeyen değişimlerin subjektif 

deneyimi” olarak tanımlanır. Teori semptom yönetimindeki eksiklikleri ve önündeki 

engelleri tespit etmek, girişimleri ve araştırma yapılabilecek alanları planlamak amacıyla 

hemşirelerin daha organize düşünmelerine olanak sağlar. Bu çalışmada uyku bozukluğu 

yaşayan yaşlı bireylere sunulacak hemşirelik bakımını Semptom Yönetim Teorisi 

kullanılarak açıklamak amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma derleme makale olarak hazırlanmıştır. Sonuç Semptom 

deneyimi, semptom yönetim stratejileri ve semptom sonucu olmak üzere üç temel 

kavramdan oluşan Semptom Yönetimi Teorisi’nin birbiriyle ilişkili olan bu üç boyutu 

hemşirelik alanlarına temellenmiştir. Semptom Deneyimi: Uyku bozukluğu semptomunun 
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tanımlanmasında ve tedavisine yönelik girişimlerin değerlendirilmesinde kişinin öz 

bildirimi ile doldurulan uyku günlükleri ve uyku kalitesi ölçeklerinden sıklıkla yararlanılır. 

Kişinin öz bildirimine dayalı değerlendirmenin yanı sıra polisomnografi ve aktigraf cihazı 

gibi teknolojik aletlerden yararlanılması uyku bozukluğunun tanımlanmasını 

kolaylaştıracaktır. Semptom Yönetim Stratejileri: Bireyin uyku düzeniyle ilgili davaranış 

değişikliğinde içsel motivasyonu çok önemlidir. Son yıllarda ilaçların yan etkilerinden 

kaçınmak ve bireye olumlu uyku alışkanlığı kazandırarak daha uzun süreli etki sağlamak 

amacıyla uyku bozukluklarının tedavisinde ilaç dışı yöntemler özellikle tercih edilmektedir. 

Bilişsel Davranışsal Terapi (BDT), kısa davranışsal terapi, kendi kendine terapi, video ve 

online uyku eğitimi gibi bu yöntemlere örnek verilebilir. Bu süreçte birey kendi tedavi 

sorumluluğunu alır ve kullanılan yönetim stratejisini kendisi yönetir. Semptom Sonucu: 

Uyku bozukluğu semptomlarını tedavi etmek amacıyla kullanılan girişimlerin etkisini 

değerlendirmek amacıyla bireyin toplam uyku süresi, uykuya başlama süresi, uyanma 

sayısı, uyanık kalma süresi, ortalama uyanık kalma süresi, uyku etkinliği ve uyku kalitesi 

indeksi değerlendirilebilir. Birey tarafından sorumluluğu alınmış uygun semptom yönetimi 

uzun dönemde semptomun etkilerini yavaşlatmak veya yan etkilerini azaltmanın yanı sıra 

uzun dönemde sağlık harcamaları ve yaşam kalitesini de olumlu yönde etkileyecektir. 

Anahtar Kelimeler: uyku bozukluğu, hemşirelik bakımı, tedavi, semptomlar 

 

 

 

ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK BİLGİ, 

TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Poster-16) 

 

Seçil SAĞBAŞ* 

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ameliyathane Birimi İstanbul 

Seçil SAĞBAŞ ssagbas2010@gmail.com 0505 926 8797 

 

Özet 

Giriş: Öğrenci Hemşirelerin Çalışan Güvenliği İle İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışlarının 

Değerlendirilmesi Giriş: Sağlık çalışanın iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda 

bilgilendirilmesi önemlidir. Hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulama alanlarında çalışan 

güvenliği ile ilgili bilgi birikiminin ve farkındalıklarının arttırılmasıyla gelecekte oluşabilecek 

iş kazaları ve meslek hastalıklarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir.  

Amaç: Öğrenci hemşirelerin çalışan güvenliği konusundaki bilgi düzeylerinin 

belirlenmesi ve farkındalıklarının arttırılmasıdır.  



 

234 
 

Gereç ve Yöntem: Araştırma hemşirelik yüksekokulunda okuyan, araştırmaya katılmayı 

kabul eden 315 öğrenci ile yürütüldü. Veriler kurum izni ve etik kurul onayı alınarak anket 

formu ile toplandı. Anketler SPSS 22.0 programı kullanılarak değerlendirildi.  

Bulgular: Öğrencilerin çalışan güvenliğine yönelik bilgi, tutum ve davranışları 

incelendiğinde, %66’ının çalışan güvenliği ile ilgili eğitim almadığı, eğitim alma ile sınıflar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (p<0,05), %85,7’inin iş sağlığı ve 

güvenliği kanununu okumadığı, %70,2'sinin iş kazalarına yönelik alınması gereken 

önlemleri bildiği, iş kazalarına yönelik alınması gereken önlemler ile okunulan sınıflar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (p<0,05), %93,3’ünün iş kazası 

durumunda bildirim yapması gerektiğini bildiği, %94,6'sının çalışan güvenlik önlemleri 

olarak eldiven kullanmayı, %80’inin bulaşıcı hastalıkları, %72,7’inin kesici delici alet 

yaralanmalarını çalışan güvenliği açısından risk olarak gördüğü belirlendi.  

Sonuç: Öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilerinin arttırılmasına gereksinim 

vardır. Bunun için öğrencilerin konu ile ilgili teorik eğitimlerinin yanı sıra, görsel öğrenme 

teknikleri ve simülasyon uygulama yöntemleri kullanılarak bilgileri pekiştirilmelidir.  

Anahtar Sözcükler: Öğrenci Hemşireler, Hemşireler, İş Sağlığı, İş Güvenliği, Çalışan 

Güvenliği 

 

 

 

ÖZEL MEDİCAL PARK BATIKENT HASTANESİNDE DİYABET EĞİTİMİ 

ALAN OLGULARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ (Poster-17) 

 

Semra KILIÇ*, Aslıhan SÖNMEZ GÜLMEZ** 

*Özel Medıcal Park Batıkent Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşireliği Ankara, 

**Özel Medıcal Park Batıkent Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşireliği Ankara 

Semra KILIÇ aslhan.sonmez@gmail.com 532 684 35 96 

 

Özet 

Giriş-Amaç: Bu çalışmanın amacı hastanemiz Endokrinoloji Polikliniğe gelen ve Diyabet 

Eğitim Hemşireliğinden eğitim alan Diyabet tanılı hastaların demografik özelliklerini 

saptamaktır.  

Gereç ve Yöntem: 1 Ağustos 2015-28 Şubat 2017 tarihleri arasında Endokrinoloji 

polikliniğe başvuran ve diyabet eğitimi alan olgular “ Diyabetik Hasta Değerlendirme ve 

İzlem Formu” kullanılarak başvuru tarihi, yaş, cinsiyet, çalışma durumu, eğitim durumu, 

gebelik sayısı, boy, kilo, sigara alkol kullanımı, sistemik hastalıkları ve kullandığı ilaç türüne 
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göre değerlendirildi. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS for Windows 16.0 programı 

kullanıldı. Tanımlayıcı istatistik yöntem ile veriler ortalama ve yüzde biçiminde ifade edildi.  

Bulgular: Endokrinoloji polikliniğine başvuran 7788 hastadan 1255‘i Diyabet Eğitim 

Hemşiresinden farklı konularda eğitim almıştır. Olguların %0,318’i “Glukometre Kullanım 

Eğitimi”, %0,159’’u “Oral Antidiyabetik Kullanım Eğitimi”, %12,191’i “Evde Kan Şekeri 

İzlem Eğitimi”, %9,322’si “Glukometre Kullanım Eğitimi, Oral Antidiyabetik Kullanım 

Eğitimi ve Evde Kan Şekeri İzlem Eğitimi” konularında eğitim alırken %78,007’si 

“Glukometre Kullanımı, Oral Antidiyabetik Kullanımı, Evde Kan Şekeri İzlemi ve İnsülin 

Kullanımı “ eğitimlerini bir arada almıştır. Eğitim alan olgulardan %61,195 oran ile bayan 

hastalar çoğunlukta iken, %58,007 hasta 50 yaş ve üzerindedir. %56,972 oranında hasta 

emekli ya da hiç çalışmamıştır. Evli olan hasta oranı %88,525, ilkokul döneminde eğitimini 

terk eden ya da ilkokul mezunu olan hasta oranı %40,000’dır. Olguların diyabet tiplerine 

bakıldığında %79,920 oran ile Tip 2 Diyabet önde gelmiştir. Eğitim yapıldığı tarih itibariyle 

hastaların %92,111’i sigara, %99,521’i alkol kullanmamaktadır. Olguların %78,167 ‘sinin 

Diyabet dışında bir ya da birden fazla sistemik hastalığı bulunmaktadır. İnsülin, insülin 

türevi, oral antidiyabetik ya da kombin ilaç kullanımı %82,709’dur. Hastaların % 75,617'si 70 

kilogram ve üzerindedir.  

Sonuç: Diyabet tanısına sahip ya da yeni tanı almış hastaların çoğunluğunun eğitim 

ihtiyacı bulunduğu görülmüştür. Kilo kontrolü ve beslenmenin diyabet tedavisindeki önemi 

nedeniyle hastalar diyetisyene yönlendirilmeli ve diyet, ilaç kullanımı eş zamanlı 

sağlanmalıdır. Özellikle Tip 2 diyabet yüzdesinin fazlalığı ve hasta popülasyonunun büyük 

bölümünde düzenli çalışma hayatının olmaması, yaşam şeklinin diyabet üzerindeki etkisini 

göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Diyabet Eğitimi, Demografik Özellikler 

 

 

 

ACİL SERVİSTE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK VE İŞ 

DOYUMU DÜZEYLERİNİN ETİK DUYARLILIKLA İLİŞKİSİ (Poster-18) 
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Giriş: Etik duyarlılık, etik karar verme ve yüksek kaliteli bakım sunmanın vazgeçilmez 

bir bileşeni olmakla birlikte, hemşirelere doğru ve yanlış arasındaki farkı tanımalarında 

mailto:cansu%20atmaca029@windowslive.com
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yardımcı olur. Bu araştırma acil serviste çalışan hemşirelerin tükenmişlik ve iş doyumu 

düzeylerinin etik duyarlılıkla ilişkisini belirlemek amacıyla yapılan tanımlayıcı ve kesitsel bir 

çalışmadır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma 24/07/2015-28/04/2016 tarihleri arasında Tokat merkez ve 

ilçelerinde bulunan 12 devlet hastanesi ve bir üniversite hastanesinin acil servisinde 

çalışmakta olan 257 hemşireden araştırmaya katılmayı kabul eden ve en az 6 aydır acil 

serviste çalışan 236 hemşirenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Anket formunun uygulandığı 

günlerde izinli yada raporlu olan ve anket formunu eksik dolduran hemşireler (n=21) 

kapsam dışı bırakılmıştır. Anket formunun cevaplanma oranı %91.82’dir. Veriler araştırmacı 

tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen hemşireleri tanıtıcı bilgi formu ile “Ahlaki 

Duyarlılık Anketi”, “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” ve “Minnesota İş Doyum Ölçeği” 

kullanılarak toplanmıştır. Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin tükenmişlik ve iş 

doyumu düzeylerinin etik duyarlılıkla ilişkisini ortaya çıkaran verilerin istatiksel analizi, 

bilgisayar ortamında SPSS 23 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde 

frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, ortanca (min-max), normallik testi (Shapiro Wilk) 

ile birlikte normal dağılım göstermeyen verilerin analizinde Kruskal Wallis ve Mann 

Whitney U testi, değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde parametrik olmayan 

yöntemlerden Spearman korelasyon testinden yararlanıldı. Ölçeklerin güvenilirliğini 

belirlemek için Cronbach Alpha yöntemi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alındı. 

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %52,5’ini kadınların, %47,5’ini erkeklerin 

oluşturduğu, %53,4’ünün evli, %46,6’sının bekar olduğu, %53,4’ünün lisans, %27,5’inin 

sağlık meslek lisesi mezunu olduğu belirlenmiş olup yaş ortalamaları 28,4±6,0’dır. 

Hemşirelerin Ahlaki Duyarlılık Anketi toplam puan ortalaması 90,4±18,1, Maslach 

Tükenmişlik Ölçeği toplam puan ortalaması 53,0±11,3 ve Minnesota İş Doyum Ölçeği genel 

doyum puan ortalaması 3,0±0,5 olarak saptandı. Ahlaki Duyarlılık Anketi puanı ile Maslach 

Tükenmişlik Ölçeği puanı arasında çok zayıf negatif bir korelasyon (r=-0,158, p=0,015), 

Maslach Tükenmişlik Ölçeği puanı ile Minnesota İş Doyum Ölçeği puanı arasında düşük 

negatif bir korelasyon (r=-0,335, p0,001) bulunmuştur. 

Sonuç: Çalışma kapsamına alınan hemşirelerin Ahlaki Duyarlılık Anketi puanı arttıkça, 

Maslach Tükenmişlik Ölçeği puanının azaldığı, etik duyarlılığı düşük olan hemşirelerin 

tükenmişlik düzeylerinin de düşük olduğu belirlendi. Ayrıca hemşirelerin Maslach 

Tükenmişlik Ölçeği puanları arttıkça Minnesota İş Doyumu Ölçeği puanlarının azaldığı, 

tükenmişlik düzeyi yüksek olan hemşirelerin iş doyumunun da düşük olduğu belirlendi.  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, etik duyarlılık, hemşire, iş doyumu, tükenmişlik 

(Bu araştırma Ondokuz Mayıs Üniversitesi BAP Komisyonu tarafından PYO.SSY.1904.15.008 proje 

numarası ile desteklenmiştir.) 
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HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KLİNİK 

FARMAKOLOJİ GÜNCELLEME EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİ (Poster-19) 

 

Fatma İLTUŞ*, Yusuf Cem KAPLAN**, Barış KARADAŞ**, Yasemin TOKEM*, Tijen KAYA 

TEMİZ**, Gülbeyaz KINDAP*, Çiğdem TINIK* 

*İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İZMİR 

**İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD, İZMİR 

Fatma İLTUŞ / fatmailtus@yahoo.com / 0505 450 48 25 

 

Özet 

Giriş: İlaç uygulamaları ile ilgili hemşirenin profesyonel sorumlulukları; verilen ilaç 

konusunda bilgi sahibi olma, ilaçları hatasız/güvenli bir şekilde verme, ilaca karşı bireyin 

cevabını izleme, yorumlama ve ilaç tedavisi konusunda bireyi eğitmeyi içermektedir. Güncel 

çalışmalarda hemşirelerin öğrencilik zamanında klinik farmakoloji bilgilerinin arttırılması 

önerilmektedir. Bu çalışma hemşirelik son sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan bir günlük 

klinik farmakoloji güncelleme eğitiminin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Araştırma yarı deneysel, tek gruplu öntest-sontest düzenindedir. Sınıf 

mevcudu 115 olan intörn hemşirelik sınıfından 98 öğrenci eğitime katılmıştır. “Farmakoloji 

Güncelleme Eğitimi”ne katılan öğrencilerden araştırmaya katılmaya gönüllü olan öğrenciler 

çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmanın öntestine 84, sontestine 74 öğrenci 

katılmıştır. Bir ön çalışma ile öğrencilerin algıladıkları klinik farmakoloji bilgi düzeyleri 

saptanmıştır. Öğrencilerin ilaç gruplarına ait kullanım amacı, etken madde, etki 

mekanizması, uygulama şekli, yan etkiler ve hemşirelik bakımıyla ilgili bilgi düzeylerine 

ilişkin algıları değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları doğrultusunda öğrencilerin 

öncelikli eğitim gereksinimlerine göre “Farmakoloji Güncelleme Eğitimi” programı 

eğitimciler tarafından hazırlanmıştır. Eğitim içeriğinde antikoagülanlar, kardiyovasküler 

ilaçlar, resüsitasyonda kullanılan ilaçlar, sıvı-elektrolit replasmanı ilaçları, solunum sistemi 

ilaçları, analjezikler ve antibiyotiklere yer verilmiştir. Eğitim İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 

Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi konferans salonunda ikisi farmakoloji, biri iç hastalıkları 

hemşireliği alanında akademisyen olan üç eğitimci tarafından konu anlatımı, soru-cevap ve 

interaktif eğitim yöntemiyle işlenmiştir. Eğitim, 09.00- 17.00 saatleri arasında yapılmıştır. 

Öntest eğitime başlarken, sontest eğitim bitince aynı gün içerisinde uygulanmıştır. 

Eğitimciler tarafından sunacakları konu içeriğine uygun olarak öntest- sontest anket soruları 

hazırlanmıştır. Öntest- sontest anket soruları çoktan seçmeli 25 sorudan oluşmaktadır. 

Uygulama öncesi iç hastalıkları hemşireliği alanında yüksek lisans yapan iki öğrenciye bu 

sorular verilerek anket ön çalışması yapılmıştır. Sayısal veriler için ortalama, minimum ve 

maksimum değerleri, kategorik veriler için sayı ve yüzde hesaplamaları kullanılmıştır. 
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Çalışmanın yapılabilmesi için etik kurul izni İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Girişimsel 

Olmayan Etik Kurulu’ndan alınmıştır. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Dekanlığı’ndan kurum izni alınmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin % 78,3’ü kadın, %21,7 si erkektir. Öğrencilerin 

geçmiş yıllarda almış oldukları farmakoloji dersi için not ortalaması 67,9’dur. Öntest genel 

bilgi puanı ortalaması 52,7, sontest genel bilgi puanı ortalaması 70,5’tir. Öğrencilerin geçmiş 

yıllarda almış oldukları farmakoloji dersi için not ortalaması 100 üzerinden 67,9 (min:50-

max:95)’dur. Öntest genel bilgi puanı ortalaması 52,7 (min:32-max:80), sontest genel bilgi 

puanı ortalaması 70,5 (min:52-max:92)’tir. Eğitim içeriğine göre öntest-sontest doğru 

yüzdeleri Tablo 1’de verilmiştir. Eğitim içeriğine göre bilgi artış oranları Grafik 1 de 

verilmiştir. İlaç gruplarına göre öntest-sontest doğru yüzdeleri Tablo 2’de verilmiştir. İlaç 

gruplarına göre bilgi artış oranları Grafik 2 de verilmiştir.  

Sonuç: Hemşirelik son sınıf öğrencilerine mezuniyet öncesi yapılan bir günlük 

Farmakoloji Güncelleme Eğitimi öğrencilerin bilgi puanlarında yaklaşık 20 puanlık bir artış 

sağlamıştır. Öğrenciler klinik kullanıma yönelik içeriğe sahip bu eğitimden çok 

yararlandıklarını fakat tek günde çok konuya yoğunlaşmakta zorluk çektiklerini ifade 

etmişlerdir. Farmakoloji dersinin ilaçların komplikasyonları ve bakımına yönelik bilgi 

içeriğinin artırılması sağlanmalıdır. Seçmeli dersler içerisine hemşirelik bakımına yönelik 

farmakoloji bilgisine ağırlık veren derslerin eklenmesi çözüm olarak önerilebilir. 

Öğrencilerin ders dışında kendi kendine öğrenme aktivitelerini yönlendirecek farmakoloji 

ders çalışma web sitelerine ve yönlendirici kitaplara ihtiyaç duyulmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, farmakoloji eğitimi 

 

 

 

ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARDA TIBBİ HATA ALGISINI 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER (Poster-20)  

 

Nida Kıyıcı*, Zeliha Koç** 

* Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi, Samsun, nidakyc@hotmail.com 

** Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Samsun 

Nida KIYICI nidakyc@hotmail.com 05443630004 

 

Giriş: Araştırma acil servise başvuran hastalarda tıbbi hata algısını etkileyen faktörleri 

belirlemek amacıyla kesitsel bir çalışma olarak planlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma 21.10.2016-28.02.2017 tarihleri arasında bir eğitim ve 

araştırma hastanesinin acil kliniğinde yürütülmüştür. Araştırmaya çalışmaya katılmaya 
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istekli, sorulara cevap verebilen, herhangi bir iletişim problemi veya mental retardasyonu 

olmayan, okuma ve yazma bilen gönüllü hastalar alınmıştır.  Acil servise başvuran 

hastaların tamamına ulaşılması hedeflenmiş ancak araştırmaya katılmayı kabul etmeyen, 

duyusal değişimler nedeniyle iletişim kurulamayan ve acil serviste gözlem ve izlemi 24 

saatten daha az süren hastalar çalışma kapsamı dışında bırakılarak, araştırma 986 hastanın 

katılımıyla tamamlanmıştır. Veriler araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda 

geliştirilen hastanın sosyodemografik ve klinik özellikleri ile tıbbi hata algılarını belirlemeye 

yönelik bir anket formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı 

istatistiklerden yararlanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların %49,9’unu kadın, %50,1’ini erkeklerin 

oluşturduğu,  %78,9’unun evli,  %28,6’sının ilkokul mezunu olduğu ve %96,8’inin sosyal 

güvencesinin bulunduğu belirlenmiş olup, yaş ortalamaları 46,5±13,9’dur. Katılımcıların 

%46,1’inin kronik bir hastalığa sahip olduğu, sırasıyla hipertansiyon, diyabet ve koroner 

arter hastalığı tanısı aldıkları, %34,8’inin çeşitli sistemlere ilişkin genel semptomlar ve 

belirtiler nedeniyle acil servise başvurduğu, acil servise %47,3’ünün gündüz, %46,3’ünün 18-

24 saatleri arasında kabul edildiği ve %87,7’sinin daha öncede acil servise başvurduğu 

belirlendi. Hastaların %5,3’ünün daha önce tıbbi hataya maruz kaldığı, tıbbi hataların 

%19,1’inin acil serviste, %12,8’inin cerrahi serviste, %10,6’sının kadın-doğum kliniğinde 

meydana geldiği, maruz kalınan tıbbi hata türünün sırasıyla %25,5’inin hastane enfeksiyonu, 

%17’sinin yanlış tanı konulması, %14,9’unun tedavinin geciktirilmesi ve %12,8’inin yanlış 

ilaç uygulaması ile ilgili olduğu, tıbbi hatanın %57,4’ünün hekim, %46,8’inin hemşire 

tarafından gerçekleştirildiği, %78,7’sinin tıbbi sonrasında zarar gördüğü, %59,5’inde tedavi 

süresinin uzamasına neden olduğu, maruz kalınan tıbbi hata nedenini hastaların sırasıyla 

dikkatsizlik (%70,2), ihmal (%66), işine özen göstermeme (%36,2), hekimlerin hastalara 

yeterince zaman ayıramaması (%36,2), mesleki acemilik (%25,5) olarak sıraladıkları 

belirlendi. 

Sonuç: Sağlık bakım ortamlarında uygulanan tıbbi müdahalelerin hastaların üçte birine 

güven vermediği ve yaklaşık olarak yarısının hasta güvenliğine yönelik uygulamaları yeterli 

bulmadığı belirlendi. Bu doğrultuda sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini ve hasta 

memnuniyetini arttırabilmek,  hasta güvenliğini sağlayabilmek ve tıbbi hataları azaltabilmek 

için, sağlık bakım hizmetlerinden yararlanan bireylerde tıbbi hata algısı ve bu durumu 

etkileyen faktörlerin belirlenmesinin son derece önemli olduğu düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Acil, hasta, tıbbi hata algısı. 
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ACİL SERVİSTE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TIBBİ HATAYA 

EĞİLİMLERİNİ VE TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (Poster-21) 

 

Dilek KIYMAZ-, Zeliha KOÇ** 

*Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun 

**Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Samsun 

Dilek KIYMAZ, dilek_zor55@hotmail.com 0506 2451236 

 

Özet 

Giriş: Acil serviste çalışan hemşirelerin tıbbi hataya eğilimlerini ve tutumlarını etkileyen 

faktörleri belirlemek amacıyla kesitsel bir araştırma olarak planlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Araştırma 25.07.2014-30.08.2014 tarihleri arasında Samsun ili ve 

ilçelerindeki hastanelerin acil servislerinde çalışan 284 hemşirenin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen 

hemşireleri tanıtıcı bilgi formu ile “Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği” ve “Tıbbi Hatalarda Tutum 

Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde ortalama, yüzde, ki-kare, 

KolmogorovSmirnov testi, Kruskall Wallis ve Mann Whitney U testi ve Spearmankorelasyon 

analizi testi kullanılmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hemşirelerin %19,4’ünün tıbbi hata, %17,6’sının ilaç 

uygulama hatası yaptığı, hemşirelerin %42,0’ının yanlış ilacı uyguladığı, %8,0’ının hastanın 

ilaç alerjisi sorgulanmadan yan etkisi olan ilacı yaptığı ve %42,0’ının da yanlış dozda ilaç 

uyguladığı belirlendi. Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği toplam ortanca puan değeri 4,65’dir. 

Hemşirelerin Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği toplam ortanca puan değeri 3,59’dur. Tıbbi 

Hatalarda Tutum Ölçeği puanı ile Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği puanı arasında 0,235'lik çok 

zayıf pozitif bir korelasyon bulunmuş olmakla birlikte, hemşirelerin tıbbi hatalarda tutum 

ölçeği puanı arttıkça, tıbbi hataya eğilim ölçeği puanının da çok az artığı belirlenmiştir (p < 

0,001).  

Sonuç: Tıbbi hataların ortadan kaldırılması/ en aza indirilebilmesi için, sağlık bakım 

profesyonellerinin tıbbi hata ile ilgili farkındalıklarını artırmaya yönelik hizmet içi eğitim 

programlarının periyodik olarak düzenlenmesi, hemşirelerin tıbbi uygulama hatalarını rapor 

etme konusunda cesaretlendirilmesi, hataların altında yatan esas faktörlerin belirlenmesi 

önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, hemşire, tıbbi hata, tutum  

 

 




