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ÖN SÖZ

Yirmi birinci yüzyılın karmaşık ihtiyaçlarını dikkate alarak, birçok
akademik kurum multidisipliner programlar oluşturulmasının gerekli
olduğunu anladılar. Multidisipliner araştırmalar üzerinde çalışan bilim
adamlarının artan sayısı, yeni projeler ve mevcut araştırmayla ilgili fikirleri
paylaşmak için ortak bir platform oluşmasına ihtiyaç oluşturdu.
Multidisipliner Çalışmaları kitabımız, multidisipliner araştırmalar yapan
bilim adamlarını bir araya getirmeyi ve gelecekteki araştırmalar için yeni
tartışmaları canlandırmayı hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda bu
Sağlık Bilimlerinin çeşitli alanlarından 8 makale bulunmaktadır. Kitabın
ortaya çıkmasında yazıları ile katkıda bulunan meslektaşlarımız Fatma
Selcan Kuş, Nehir Uçar, Ziynet Pamuk, Mehmet Recep Bozkurt, Tüzün
Fırat, Arzu Yüksel, Nazan Kaytez ve Safiyye Mutlu’ya ve yazıların
değerlendirilmesinde hakem olarak katkıda bulunan meslektaşlarımıza
teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Dr. Yonca YAHŞİ ÇELEN
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KRONİK YARALARDA MAGGOT DEBRİDMAN TERAPİ
UYGULANMASI
Maggot Debridement Therapyi Chronic Wounds
Fatma Selcan KUŞ & Nehir UÇAR
Sinek larvalarının yaraları temizlediği ve iyileştirdiği yüzyıllardır
bilinmektedir. Maggot tedavisi ile ilgili ilk yazılı bilgilerin 16. yy
Ambroise Pare’ye ait olduğu bilinmektedir. Napolyon’un ordusunda
başhekim olarak görev yapan Baron Larrey (1829) ve Amerikan İç
Savaşında görevli olan Dr. Joseph Jones, Ambroise Pare gibi savaşta
yaralanan askerlerin yaralarını tedavi etmede kurtçuklardan yararlanmış ve
yaralarındaki maggotları yalnızca ölü dokuları tahrip ettiklerini canlı
dokulara ise zarar vermediklerini fark etmişlerdir. Antibiyotiklerin ve
yoğun cerrahi debridmanın gündeme gelmesiyle terk edilen MDT 19501980’li yıllarda yalnızca tıbbi ve cerrahi tedaviye yanıt vermeyen deri ve
yumuşak doku yaralarında kullanılmıştır. İlk kez 1931 yılında Baer
tarafından tanımlanan ve larva tedavisi olarak da bilinen Maggot
Debridman Tedavisi (MDT), calliphorid sineklerin larvaları aracılığıyla
süpüratif deri enfeksiyonlarının tedavisidir.
İyileşmeyen yarası olan hastalar incelendiğinde, bilinci kapalı veya felç
nedeniyle hareketi kısıtlı olan yatağa bağımlı hastalar, diyabetik ayak
nedeniyle ancak günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilen hastalar ve
farklı sağlık problemleri nedeniyle dolaşımı ve bağışıklık sistemi
zayıflamış hastalar karşımıza çıkıyor.
Maggot debridman tedavisi Türkiye’de 2005 yılından itibaren
kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde ilk olarak 2004 yılında İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde üretilmiş olan sinek larvaları
farklı yaraların tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle
antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen ve cerrahi yara debridmanından
sonra iyileşmeyen yaraların tedavisi üzerindeki olumlu etkileri sebebiyle
larvaların günümüzde kullanımı giderek artmaktadır. Ucuz, etkili ve doğal
bir tedavi yöntemidir.
Diabet hastalığı son yıllarda artış gösteren hastalıkların başındadır.
Dünyada birçok ülkenin vatandaşlarını maddi ve manevi olarak etkilemeye
devam etmektedir. Diabet hastalarında ortaya çıkan komplikasyonlardan
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biri olan diabetik ayak ülserleri, insanların yaşam kalitesini olumsuz yönde
etkilemektedir. Bozulmuş ülserli dokunun iyileşmesi, hastalar için
maliyetli bir sorundur. Travmatik olmayan alt ekstremite
amputasyonlarının üçte ikisinin vaktinde müdahale edilemeyen ülserlerden
kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, altta yatan periferik
vasküler hastalık faktörü, diyabetik ayak ülserlerinin çoğunun nedenini
oluşturur ve hastalığın erken evrelerinde asemptomatiktir. Sıklıkla doku
kayıplarıyla karşımıza çıkar. Diyabetli bir hastada ayak ülseri gelişme
riski, % 25 kadar yüksek olabilir (1) ve alt ekstremite amputasyonlarının
insidansı %46.1 olarak bildirilmiştir (2).
Diyabet küresel bir sağlık sorunudur. 2013 yılında üçyüzsekseniki
milyon
insanın
diyabet
hastası
olduğu
bildirildi
(http://www.diabetesatlas.org). Ek olarak, diyabetik ayak ülserlerinin
Amerikan sağlık hizmetlerine maliyetinin 2013 yılında 9–13 milyar dolar
olduğu tahmin edilmektedir.
Maggot debridman tedavisi (MDT aynı zamanda biyocerrahi, larva
tedavisi olarak da bilinir) 1930'larda kullanılmış ve tanınan eski bir
teknolojiden oluşur (3,4,5). William Baer, 1929 yılında osteomyelitli
çocukların tedavisinde Lucilia sericata tipinin larvalarını kullanan ilk
cerrah olarak kayıtlara geçmiştir. O yıllarda kullanımı birçok Avrupa
ülkesinde ve Kuzey Amerika'da popüler oldu. Morethan 300 hastanesi,
1940'lı yıllardan sonra, antibiyotiklerin ve cerrahi ilerlemelerin yükselişine
kadar kullandı (6). Bununla birlikte, 1989 yılında antibiyotiklere bakteriyel
direncin ve geleneksel tedaviye olumlu yanıt vermeyen sert-iyileşen
yaraları tedavi etmenin bir alternatifi olarak yeniden ortaya çıkmıştır (7,8).
MDT, kısmen sindirim ve nekrotik dokunun mekanik olarak çıkarılması
yoluyla iyileşmeyi desteklediği için tercih edildi. Buna karşılık, larvalar
sağlıklı dokuyu geride bırakarak lokal debridman sağlıyordu. Larvaların
yara ortamının pH'ını salgılamalarla çoğalttığı ve bunun da bakteriyel
büyümenin önlenmesine neden olduğu gösterilmiştir(9).
İkinci Dünya Savaşı'ndan önce maggot terapisinin yaygın kullanımı,
penisilinin keşfi ve artan kullanımı, güncelliğini yitirmesine neden
olduğunda azalmıştır. Geleneksel ilaçların yokluğundan dolayı, İkinci
Dünya Savaşı boyunca Uzak Doğu'daki Japon savaş esiri tutsaklarında,
müttefik askeri sağlık personeli tarafından kurt terapisi adıyla kullanıldı.
Antibiyotik dirençli bakterilerin ortaya çıkmasıyla birlikte, daha önce
Kaliforniya Üniversitesi, Irvine'de bulunan bir doktor olan Dr. Ronald
Sherman, maggot terapisini modern tıbbi bakıma yeniden tanıtmaya çalıştı.
Şifalı kurtçuklar, nekrotik dokuyu seçici olarak çözen, yarayı
dezenfekte eden ve yara iyileşmesini uyaran sindirim enzimlerini
salgılayarak dokuyu iyileştirmektedirler(10). Kurtçuklar sadece ölü
dokuyu temizler, böylece enfeksiyonun daha fazla yayılmasını önler.
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Antibiyotiklerin ve yara bakımında diğer gelişmelerin ortaya
çıkmasıyla birlikte, 1960'larda maggot tedavisi sadece en ciddi yaralar için
kurtarma terapisi olarak kullanılmıştır. Yeşil şişe sineğinin steril
kurtçukları, yara debridmanı, enfekte lezyondan yabancı doku ve ölü
kontamine dokuların çıkarılması ve sağlıklı dokuların ortaya çıkarılması
için kullanılır. Ayrıca, yaraya gömülmüş yabancı malzemenin
çıkarılmasını da sağlayabilirler. Bir yarayı debride etmenin temel amacı
bakteriyel substratumdan kaçınmaktır.
Yeşil şişe sineği, eskiden Phaenicia sericata, Lucilia sericata
(Meigen), carrion, dışkı ve çöplerin ortak bir ziyaretçisidir. L. sericata
ayrıca cinste en yaygın türlerden biridir (11). Bu sineğin yaşam alanı sıcak
ve nemli iklimlerdir. Genel olarak sineğin yaşam döngüsü dört aşamadan
oluşur; yumurta, larva, pupa ve imago (12).
MDT için kullanılan larvalar kontaminasyonu önlemek için steril
olmalıdır ve bu nedenle kontrollü, steril ve nemli bir ortamda
yetiştirilmelidir. Yenidoğan larvaları 8 saat içinde kullanılmalı veya
metabolizmalarını yavaşlatmak için 8º ile 10ºC arasında bir buzdolabında
saklanmalıdır. Debridmanı en üst seviyeye çıkarmak için optimum vücut
sıcaklığı, yeterli oksijen kaynağı ve nem sağlamak önemlidir. Kurtçuklar
iki gün boyunca yara üzerinde kafes benzeri bir pansuman içinde bulunur.
Gövdelerin, kafesin dibi olarak hareket eden yara tabanı ile bu kafes içinde
serbestçe hareket etmelerine izin verilebilir; ya da kurtçuklar, yaranın
üstüne yerleştirilmiş kapalı bir torba içinde bulunabilirler. Sargıların hava
geçirgenliği korunmalıdır, çünkü kurtçukların yaşamak için oksijene
ihtiyacı vardır. Sistemik antibiyotikler larva gelişimini etkilemezken,
pansuman larvaların büyümesini ve yaşayabilirliğini sınırlayabilir. Küçük
kurtçuklar normal bir cerrahi operasyonda nekrotik dokuyu daha hassas bir
şekilde tüketirler ve bir ya da iki günde bir yarayı temizleyebilirler.
Nekrotik dokuyu sıvılaştıran ve yarı-sıvı sonucu birkaç gün içinde
absorbe eden geniş bir proteolitik enzim spektrumu salgılayarak
“ekstrakorporeal sindirim” olarak bilinen bir süreçle besinler çıkarırlar.
Nekrotik dokunun yutulmasıyla 3–4 günlük bir süre içinde,
temizlendiklerinde temiz bir yara olmadan nekrotik doku bırakılır. Son
zamanlarda, maggot sekresyonlarında üç proteolitik enzim sınıfı tespit
edilmiştir. Bu enzimler, laminin ve fibronektin dahil olmak üzere hücre
dışı matris bileşenlerini etkili bir şekilde bozar. Yara matrisinin sindirimine
yardımcı olarak, etkili debridmana yol açar. Yara antibiyotiğe dirençli bir
bakteri suşu ile enfekte ise, altta yatan enfeksiyonu tedavi etmek ve
herhangi bir iyileşme meydana gelmesi zor veya imkansız hale gelir.
Kurtçuklar nekrotik bir yarayı başarılı bir şekilde temizlediğinde,
enfeksiyonunun kaynağı genellikle ortadan kaldırılır. Maggot salgıları
ayrıca bazı antibiyotiğe dirençli bakterilere karşı etkilidir ve erken
deneysel çalışmalarda güçlü antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu
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gösterilmiştir. Salınımların geniş spektrumlu antimikrobiyal aktiviteye
sahip olduğuna inanılmaktadır. Allantoin, üre, fenilasetik asit,
fenilasetaldehid, kalsiyum karbonat, proteolitik enzimler ve daha
birçokları içerir. Bu sekresyonlarla ölmeyen bakteriler daha sonra yutulur
ve kurtçuklar içinde parçalanır.
Yara, kurtçuk terapisinin uygulanmasından gerçekten fayda
sağlayabilecek bir tipte olmalıdır. Yeterli oksijen kaynağına sahip nemli
bir yara ön şarttır. Bütün yaralar uygun değildir. Kuru ya da vücut
boşluklarının açık yaraları olan yaralar, kurtçuklar için iyi bir ortam
sağlamaz. Maggotların kullanımdan önce uzun süreli saklamayı önleyen
kısa bir ömrü vardır. Hastalar ve doktorlar kurtçukları tatsız bulabilirler.
Maggotlar, opak polimer torbalara koyulabilir ve onları hasta görmeden
saklayabilirler. Pansumanlar, yaranın kurtlanmasına izin verirken herhangi
bir kurtçukun kaçmasını önlemek için tasarlanmalıdır. Pansumanlar ayrıca
Maggot'un sıklıkla neden olduğu rahatsız edici hissi gıdıklamayı en aza
indirecek şekilde tasarlanmalıdır.
İyileşmeyen yarası olan hastalar incelendiğinde, bilinci kapalı veya felç
nedeniyle hareketi kısıtlı olan yatağa bağımlı hastalar, diyabetik ayak
nedeniyle ancak günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilen hastalar ve
farklı sağlık problemleri nedeniyle dolaşımı ve bağışıklık sistemi
zayıflamış hastalar karşımıza çıkıyor.
Maggot debridman tedavisi Türkiye’de 2005 yılından itibaren
kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde ilk olarak 2004 yılında İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde üretilmiş olan sinek larvaları
farklı yaraların tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle
antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen ve cerrahi yara debridmanından
sonra iyileşmeyen yaraların tedavisi üzerindeki olumlu etkileri sebebiyle
larvaların günümüzde kullanımı giderek artmaktadır. Ucuz, etkili ve doğal
bir tedavi yöntemidir.
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SOL MEME RADYOTERAPİ HASTALARI İÇİN ALAN İÇİ
ALAN ( FIF ), IMRT, VMAT TEDAVİ TEKNİKLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of Field in Field (FIF), IMRT, VMAT Treatment Techniques
for Left Breast Radiotherapy Patients
Yonca YAHŞİ ÇELEN
1.Giriş
Kanser hastalığı, son yıllarda en sık görülen sağlık sorunlarının başında
gelmektedir. Kansere yakalanmış pek çok hastaya kemoterapi ile birlikte
ya da tek başına radyoterapi uygulanmaktadır. Radyoterapi, iyonize
radyasyon kullanılarak kanser ve bazı iyi huylu hastalıkların tedavisinde
kullanılan bir yöntemdir. Radyasyon tedavisinin başarısı, hedefi
ışınlayarak tümör hacmini kontrol altına almanın yanı sıra, sağlam dokuları
ne ölçüde koruyabildiğimizle doğrudan ilişkilidir.
Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olup,
kadınlarda
görülen
malign
tümörlerin
yaklaşık
%30’unu
oluşturmaktadır.[1] Kadınlarda kansere bağlı ölüm nedenleri
sıralamasında akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer almaktadır.[2]
Meme kanseri tedavisinde radyoterapi (RT), adjuvan tedavi olarak önemli
bir yer tutmaktadır. RT’ nin hem lokal kontrolü arttırdığı, hem de genel
sağkalımı uzattığı bildirilmektedir.[3] Bu durum, hem meme koruyucu
cerrahi (MKC), hem de mastektomi sonrası yapılan RT için geçerlidir.
MKC sonrası RT’ nin lokal kontrol ve sağkalıma olan katkısı randomize
çalışmalarla gösterilmiştir. Bu randomize çalışmalarda bir tedavi kolunu
sadece MKC oluştururken, diğer tedavi kolunda MKC’ ye meme RT’ si
eklenmiştir. RT’ nin eklenmesi ile tüm hastalarda meme içi nüks anlamlı
şekilde azalmıştır.[4,5]
Meme ışınlamasında verilen doz miktarını kısıtlayan kavramlar
minimum ve maksimum tolerans dozlarıdır. Meme kanserli hastalara
uygulanan radyoterapi sırasında korunması gereken sağlam organlar,
akciğer, karşı meme, kalp, ön inen arter (Left Anterior Descending, LAD)
ve spinal kordur. Özellikle sol meme kanserli hastalar için, kalp
radyoterapi alanına girmekte ve yüksek dozda radyasyona maruz
kalabilmektedir.[6,7]
Bu çalışmada Radyasyon onkolojisi kliniğinde tedavi edilen sol meme
kanseri tanısı konulan hastaların, tedavi planlarında farklı teknikler
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kullanılarak tümör volümü ve kritik organ dozlarının karşılaştırılması
amaçlanmıştır
2.Materyal Metod
Çalışmaya katılan 10 adet meme radyoterapi tedavisi alacak olan
hastalar, tedavi süreçlerinde bazı aşamalardan geçerler. Öncelikle hastaya
tedavi için uygun pozisyon verilerek, hasta üzerinde referans işaretler
belirlenir. Üç boyutlu tedavi planlama sisteminde, Bilgisayarlı Tomografi
(BT) görüntüleri üzerine radyoterapi planı yapılır. Ancak bazı durumlarda
tümörün daha net görüntülenmesi gerekebilir. Böyle durumlarda, uygun
olan görüntüleme yöntemi ile BT birlikte değerlendirilerek tümörün yeri
kesin olarak belirlenir. Ancak radyoterapi planı yine BT üzerine yapılır.
Hedef hacim ve normal dokular için konturlama ve planlanan hedef hacim
ve riskli yapılar için doz tanımlaması yapılır. Blok yada çok yapraklı
kolimatörler (ÇYK) gibi alan şekillendiriciler kullanılarak hedef hacim
için, kompansatörler gibi ışın değiştiriciler belirlenir. Hedef hacime
verilmek istenen doz değeri sisteme girilir, doz hesaplaması yapılır. İki
veya üç boyutlu izodoz görüntüleri oluşturulup doz-hacim eğrileri ve
izodoz karşılaştırmaları yapılırarak doz dağılımına göre gerekirse plan
modifiye edilir. Plan detaylı olarak incelenir, onaylanır ve planın basılı
kopyası alınır. Plan verileri tedavi cihazına ve kontrol sistemine aktarılarak
kaydedilir. MU hesabını de içeren tedavi kalite kontrolleri yapılır, tedavi
için hastaya pozisyon verilir.
Tedavi edilen hastaların radyoterapi planları Varian Trilogy Lineer
Hızlandırıcı cihazıyla Eclipse (ver.13.6) tedavi planlama sisteminde Alan
içi Alan ( FIF: Field-in-Field), Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT) ve
Volümetrik Ayarlı Ark Terapisi (VMAT) teknikleri kullanılarak, 6 MV
foton enerjisiyle toplamda 25 fraksiyon 50 Gy doz alacak şekilde
reçetelendirilerek 3 farkı tedavi planlama tekniği karşılaştırılmıştır. FIF
tekniğinde 7 hasta için 2 tanjanisiyel karşılıklı alan ve 2 alt alan kullanıldı.
3 hastada ise 2 tanjanisiyel ana alan ve 3 alt alan kullanıldı. IMRT
tekniğinde farklı açılarda 6 alan kullanıldı. VMAT tekniğinde ise yarım
ark tekniği kullanıldı. IMRT ve VMAT planlarında PTV 50, level 1, level
2, level 3 ve supra için tek bir PTV oluşturularak planlar DVH üzerinden
QUANTEC kriterleri referans alınarak karşılaştırıldı. Tümor volümü için
Konformite İndeksi (CI), Dort, Dmax değerleri ve kritik organlar (Sol
akciğer, Sağ akciğer, Karşı meme, Kalp) için; V5 (%), V20 (%), Dort, Dmax
değerleri analiz edilmiştir.
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Şekil 1. Meme kanseri hastası için iç ve dış tanjansiyel alanlar.

Şekil 2.1. Yüksek doz ile ısınan hacmin ÇYK yardımıyla bir alt alan ile
kapatılması.
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Şekil 2.2. IMRT tekniği ile planlanan meme kanseri hastasının tedavi
alanları.

Şekil 2.3. VMAT tekniği ile planlanan meme kanseri hastasının tedavi
alanları.
3.Bulgular
PTV için Konformite İndeksi (CI) değeri en yüksek IMRT ve VMAT
planlarında görülürken; Dort, Dmax değerleri VMAT planlarında en düşük,
FIF planlarında en yüksek görülmüştür. Kalp için; V5 (%) ve V20 (%)
volümleri incelendiğinde yüksek doz bölgelerinde VMAT ve FIF
değerlerinin daha yüksekken, düşük doz bölgelerinde IMRT ve VMAT
planlarının yüksek olduğu görülmüştür. Sağ akciğer için V5 (%)
bakıldığında en düşük değerlerin FIF planlarında, en yüksek değerlerin ise
IMRT planlarında olduğu görülmüştür. Karşı meme Dmax dozuna
bakıldığında en yüksek değerlerin IMRT ve VMAT planlarında, en düşük
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değerin ise FIF planında olduğu görülmüştür. Sol akciğer V5 (%) ve V20
(%) incelendiğinde düşük doz alan bölgelerde IMRT ve VMAT planlarının
daha yüksek olduğu, FIF planlarının ise daha düşük olduğu görülmüştür.
Yüksek doz bölgelerinde ise VMAT ve IMRT planlarında daha az olduğu
saptanmıştır. (Tablo 1)
Tablo1. Farlı planlama teknikleri ile planlanan meme kanseri hastaların
kritik organ doz değerleri.
KALP
Dort (Gy)

V5

V20

FIF

14,5

7,6

4,6

48,9

VMAT

61

10

7,45

45

IMRT

76

3

7

37

FIF
VMAT
IMRT

V5
47
78
75

SOL AKCİĞER
V20
Dort (Gy)
25
14
20
12,5
13
11,2

FIF
VMAT
IMRT

SAĞ AKCİĞER
V5
Dort (Gy)
0
0,27
11
2,75
22
2,97

FIF
VMAT

KARŞI MEME
Dmac (Gy)
2,5
3,6

IMRT

4,3

Dmac (Gy)

Dmac (Gy)
53
52
44

4.Sonuç
Radyasyon tedavisinin başarısı, hedefi ışınlayarak tümör hacmini
kontrol altına almanın yanı sıra, sağlam dokuları ne ölçüde
koruyabildiğimizle doğrudan ilişkilidir. Son yıllarda gelişen radyoterapi
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teknikleri, hem istenilen dozu tümöre verebilmeyi, hem de kritik organları
korumayı başarıyla sağlamaktadır.
Meme tedavilerinde hastanın anatomik yapısına bağlı olarak standart
teknikler ile yapılan tedavi planlamalarında doz homojenliğinin
sağlanabilmesinde güçlüklerle karşılaşılabilir. Tüm meme dokusunda
hedeflenen doza yakın doz dağılımı elde etmek ve PTV’ yi tedavi volümü
dışına kaçırmamak sağkalım ve toksitite açısından önemlidir.[8]
Donovan ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada, konvansiyonel RT
planları ile IMRT uygulanan planlar arasında memedeki doz dağılımını
hesaplamışlardır. Buna göre meme üst orta ve alt olmak üzere üç bölüme
ayrılmış ve her bölüm için ayrı doz değerlendirmesi yapılmıştır. Doz
dağılımı %95-%105, >%105-%110 ve > %110 olmak üzere
sınıflandırılmıştır. Standart konvansiyonel RT uygulanan kolda memenin
üst bölümünün %50’si dozun %105-%110 ‘unu almış. %46’sı >%110 doz
almış, sadece %4’ü %95-%105 lik dozu almıştır. Orta kısımda ise
memenin %96’lık bölümü %95-%105 dozu, %1’lik kısmı >%110 doz
almıştır. Memenin alt kısmında %62’lik bölüm dozun >%105-%110
kısmını, %8’lik bölüm ise dozun >%110’luk kısmını almıştır. IMRT
planlamalarında ise memenin üst bölümünün %96’lık kısmı dozun %95%105’ini, sadece %1’lik kısım dozun >%110’unu almıştır. Memenin orta
bölümünde ise %99’luk meme volümü dozun %95-%105’ini, %1’lik
bölümü dozun >%105-%110’unu almıştır. Memenin alt bölümünde
%96’lük volüm dozun %95-%105’ini, %1’lik kısmı dozun >%110’unu
almıştır.[9]
Kalp, akciğer V5 (%) dozlarının ve karşı meme Dmax dozunun en düşük
olduğu tekniğin FIF olduğu görülmüştür. Tümör volümünün istenilen dozu
alması CI değerleri ve kritik organ dozlarının düşük olması dikkate
alındığında ise IMRT ve VMAT tekniklerinin FIF tekniğinin yerine
kullanılabilir olduğu düşünülmektedir.
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ARİTMİ TEŞHİSİNDE ÖZNİTELİK SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE
SINIFLANDIRMAYA ETKİSİ
The Importance of Attribute Selection in the Diagnosis of Arrhythmia and
its Effect on Classification
Ziynet PAMUK & Mehmet Recep BOZKURT
1.Giriş
Kalbin ritmindeki normal atımların dışındaki tüm atımlar aritmi olarak
isimlendirilir. Aritmi bazen heyecan, fazla kafein alımı gibi durumlarda
ortaya çıkabileceği gibi çok ciddi kalp hastalıklarının habercisi de olabilir.
Doktorlar aritmi türleri isimlendirirken kalbin hangi bölgesinde
kaynaklandığı ve atım hızı ile ilgili bilgileri kullanırlar. Atriyal
fibrilasyon, Supraventriküler taşikardi, Ventriküler taşikardi, Ventriküler
fibrilasyon olarak çeşitli aritmi tipleri mevcuttur. Bunların dışında daha
birçok aritmi türü de vardır. Bu nedenle aritmi mutlaka ciddiye alınmalı ve
bir kardiyoloji uzmanına gidilmelidir. Kalbin elektriksel aktivitesini
elektrokardiyografi cihazı ile çizdirilmesi mümkündür. Çizim sonucu
elektrokardiyogram (EKG) verisi elde edilir. Kardiyoloji uzmanı EKG’yi
yorumlayarak aritmi teşhisi koyabilir.
Bilgi-işlem teknolojilerinin hızla gelişmesi sonucu doktorlara
kararlarında destek olmak amacıyla çok sayıda Karar Destek Sistemleri
(KDS) ortaya çıkmıştır. Bu KDS içlerinde hastalığa özel olarak tasarlanmış
sınıflandırma algoritmalarına sahiptirler. Hastalık teşhisinde kullanılan
sınıflandırma algoritmaları içerisinde en popülerlerinden biride biyolojik
sinir sistemini modelleyen Yapay Sinir Ağları (YSA)’dır.
Sınıflandırma algoritmalarının genel mantığı şu şekildedir: İlk aşamada
sisteme giriş verisi ve çıkış verisi verilir. Sistemin bu ikisi arasındaki bağı
kurması sonucu eğitim işlemi tamamlanmış olur. İkinci aşama test
aşamasıdır. Sisteme bu sefer sadece giriş verisi verilir ve sistem çıkış
verisini kendisi üretir.
Bir sınıflandırma işleminde çok önemli üç adım vardır. Bunlar;
 Sisteme verilen giriş verisinin seçimi (öznitelik seçimi)
 Sistemin yapısı (Algoritma seçimi, öğrenme parametreleri, katman
sayısı, nöron sayısı gibi)
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 Sistem sonuçlarının gerçek sonuçlarla karşılaştırılıp değerlendirilmesi
(ROC- Receiver Operating Characterise formülleri olan Doğruluk,
Hassasiyet ve Kesinlik hesaplanması)
Bu çalışmada; sisteme verilen giriş verisinin seçimi yani aritmi teşhisi
için öznitelik seçimine vurgu yapılmıştır. Hangi sınıflandırıcı kullanılırsa
kullanılsın eğer öznitelik seçimi kötü yapılırsa sonuç ta başarısız olacaktır.
Öznitelik seçimi genelde üzerinde çok fazla durulmayan bir konudur.
Araştırmacılar yeni geliştirilen sınıflandırma algoritmalarında kendi giriş
verilerini çalıştırarak sonuçları irdelerler. Ancak bu durumda öznitelik
seçimini çok önemsemezler. Öznitelik seçimi düzgün yapılırsa en klasik
sınıflandırıcılarda bile yeni geliştirilen algoritmalardan çok daha iyi
sonuçlar almak mümkündür.
Bu çalışmada EKG sinyalleri üzerinde özellik seçimi çok kapsamlı bir
şekilde çalışılmıştır. Hem zaman alanı öznitelikleri hem de frekans alanı
öznitelikleri çıkartılmıştır. Aynı zamanda bu her iki öznitelik grubunun da
birleşimi de elde edilmiştir. 15 farklı öznitelik grubu elde edilmiştir.
Sınıflandırıcı olarak YSA’nın İleri Beslemeli Sinir Ağı kullanılmıştır. Bu
öznitelik grupları eğitim ve test olarak iki ayrı kümeye ayrılmıştır. Eğitim
işlemi gerçekleştikten sonra test işlemi yapılmıştır. ROC sonucunda giriş
verisi olarak hem zaman özniteliklerin hem de frekans özniteliklerinin
birlikte de kullanılmıştır. Sistemin genel yapısı Şekil 1’de verilmektedir.
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Şekil 1. Sistemin genel yapısı
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2.Materyal Ve Metot
2.1.Veri Kaynağı
Çalışmada, uzman kardiyologlar tarafından işaretlenmiş Physiobank
veri tabanından elde edilen EKG kayıtları kullanılmıştır. [1] Bunlar;
kulakçık erken kasılması (Atrial Premature Contraction kısaca APC) , sol
dal bloğu (Left Bundle Branch Block kısaca LBBB), sağ dal bloğu (Right
Bundle Branch Block kısaca RBBB) ve yukarı karıncık hızlı nabız
(Supraventricular Tachyarrhythmia kısaca SVTA) aritmi tiplerine ek olarak
sağlıklı kalp atımları da çalışmaya dâhil edilmiştir. Toplamda 5 farklı veri
seti ortaya çıkmıştır. Makale kapsamında aritmi tiplerinin ingilizce
kısaltmaları kullanılmıştır.
2.2.Ön işleme ve Kullanılan Metotlar
EKG kayıtları hastaların hareketlerinden veya elektrotların kaymaları
sonucu harici gürültü içerebilir. [2] EKG kaydında bulunan taban
çizgisinin değişmesi zaman alanı özniteliklerin tespitini zorlaştırır. Bu gibi
nedenlerden dolayı öncelikle medyan filtre kullanılarak gürültü
temizlenmiştir.
2.3.Zaman uzayı öznitelikleri
Çalışmada ayrı ayrı her aritmi tipine ait (APC, LBBB, Normal, RBBB
ve SVTA) zaman alanı öznitelikleri yani gerçek sinyalin şekilsel özellikleri
olarak QRS genliği, RR aralığı, QRS genişliği ve QRS alanı olmak üzere
dört adet öznitelik çıkarılmıştır. Bu öznitelikler Şekil 2’de
gösterilmektedir.

Şekil 2. EKG’ye ait zaman uzayı öznitelikler

1

George B. Moody, GB, Roger G. Mark. The impact of the MIT-BIH Arrhythmia
Database. IEEE Eng in Med and Biol 20(3):45-50, 2001.
2 Ziynet Yılmaz., Mehmet Recep Bozkurt. Feature extraction of ECG signals with
waveform shape, International Science and Technology Conference, Dubai, 2012.
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Burada QRS genlik; R noktası ile taban hattı arasındaki mesafeyi, RR
aralık; iki R noktası arasındaki mesafeyi, QRS alanı; QRS kompleksin
alanını ve QRS genişlik; QRS kompleksin genişliğini göstermektedir. PanTompkins algoritması kullanılarak Şekil 2’de gösterilen öznitelikler tespit
edilmiştir.
Pan-Tompkins algoritması Jiapu Pan ve Willis J. Tompkins tarafından
1985 yılında EKG sinyalindeki QRS kompleksi tespit etmek amacıyla
geliştirilmiştir. [3] Pan- Tompkins QRS algılama algoritması eğimler, genlik
ve genişliğin sayısal analizlerine dayanmaktadır. [4] Algoritma, bant geçiren
filtre, türev operatörü, kare alma işlemi, kayan pencere integrasyonu ve eşik
ayarlama olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır. [5]
2.4. Frekans uzayı öznitelikleri
Frekans alanı özniteliklerinin çıkarılmasında, Fourier Dönüşümü (FD),
Kısa Zamanlı Fourier Dönüşümü (KZFD), Sürekli Dalgacık Dönüşümü
(SDD), Ayrık Dalgacık Dönüşümü (ADD) gibi farklı yöntemler mevcuttur.
Bu çalışmada frekans uzayı öznitelik çıkarımı için ADD yöntemi
kullanılmıştır.
Dalgacık analizi, yerel olmayan ve daha genel sinüs-kosinüs
fonksiyonlarını kullanan Fourier tabanlı analizlerden farklı olarak, durağan
olmayan sinyallerin çok daha efektif gösterimini sağlayan zaman ve frekans
boyutunda sınırlandırılmış bir tabanı kullanır. Bu nedenle durağan olmayan
işaretlerin gösteriminde, dalgacık analizi ile yapılan zaman-frekans
çözünürlüğü çok daha iyi sonuç vermektedir. [6]
Dalgacık Dönüşümü (DD), Fourier dönüşümünün dinamik sinyallerdeki
eksiklerini gidermek için geliştirilmiş farklı bir dönüşüm yöntemidir. Bu
analiz yöntemi gürültüye karşı daha az hassasiyet göstermekte ve dinamik
sinyallere rahatlıkla uygulanabilmektedir. Bundan dolayı sinyal işleme ile
uğraşanların ilgisi frekans tabanlı FD’den ölçek tabanlı DD doğru kaymıştır.
[7]
DD, günümüzdeki kullanımında SDD ve ADD olarak iki farklı sınıfı
mevcuttur. SDD, yüksek frekans zaman özelliklerinin zamanda isteğe
bağlı yüksek lokalazisyonunu sağlayarak KZFD’den farklı olan bir zaman
3

Jiapu, Pan, Willis J. Tompkins, W. J., A real-time QRS detection algorithm, IEEE
Transactions on Biomedical Engineering, 32, 3,1985.
4Nehla Debbabi, Sadok El Asmi, Hichem Arfa, Correction of ECG baseline wander
application to the Pan & Tompkins QRS detection algorithm, 5th International Symposium
on I/V Communications and Mobile Networks, ISIVC 2010, 1-4, 2010.
5 Burçin Gümüş, Serian Yazgı. Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Elektrokardiyogram
Sinyallerinde Otomatik Kardiyak Aritmi Tespiti, ELECO, 2008.
6 İlyas Çankaya, Fahri Vatansever, Fourier ve dalgacık dönüşümünün karşılaştırılması,
Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6-3, 14-24, 2002.
7 Aşkın Pekçakar, Dalgacık dönüşümü ile EKG sinyallerinin işlenmesi ve özellik çıkarımı,
Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Yüksek Lisans Tezi, 2008.
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analiz metodudur. SDD, bunu gözlemin ölçeği ile ilgili değişken bir
pencere genişliği alarak yapar. [8]
Çalışmada dördüncü seviyeden bir dalgacık ağacı kullanılmış ve
dördüncü seviyeye ait ayrıntı katsayıları hesaplanmıştır. Şekil 3’de
kullanılan dalgacık ağacı verilmektedir.

Şekil 3. Çoklu çözünürlüklü analiz ile ADD ağacı
Şekil 3’de h(n) alçak geçiren filtreyi, g(n) yüksek geçiren filtreyi temsil
etmektedir. Alçak geçiren filtre sonucunda yaklaşıklık katsayıları, yüksek
geçiren filtre sonucunda ayrıntı katsayıları elde edilmektedir.
ADD, işareti, kaba bir yaklaşıklık işarete ve ayrıntı işaretine ayrıştırarak
işareti farklı frekans bantlarında farklı çözünürlüklerde analiz eder. ADD
8

Paul S. Addison, Wavelet transforms and the ECG: A review. Institute Of Physics
Publishing, Physiological Measurement, 155-159, 2005.
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iki fonksiyon kümesi kullanır. Bunlar; alçak geçiren filtreye karşılık gelen
ölçekleme ve yüksek geçiren filtreye karşılık gelen dalgacık
fonksiyonudur. İşareti farklı frekans bantlarına ayrıştırmak, zaman uzay
işaretini art arda yüksek ve alçak geçiren filtrelerden geçirerek sağlanır.
Orijinal x(n) işareti önce yarım bantlı yüksek geçiren g(n) filtresinden ve
alçak geçiren h(n) filtresinden geçirilir. Filtrelemeden sonra işaretteki en
yüksek frekans π yerine π/2 olduğundan, Nyquist kriterine göre işaretteki
örneklerin yarısı elimine edilebilir. Bu nedenle işaret 2 ile altörneklenir.[9]
Ayrık Dalgacık Dönüşümüne verilecek olan veriler, her vuruya ait R
tepesi öncesi 100ms, sonrası 150ms alınarak R çevreleri şeklinde
hesaplanmış ve 91 örnekten oluşmaktadır. Elde dilen 91 örneklik verinin
yaklaşık olarak kalp vurusu üzerinde nereden alındığına dair görsel Şekil
4’de verilmektedir. Aynı zamanda Şekil 4’de zaman alanı öznitelikleri yani
şekilsel öznitelikler olan QRS genlik, RR aralık, QRS alanı ve QRS
genişliği de gösterilmiştir.

Şekil 4. Frekans Alanına öznitelikleri için vurunun 91 örneklik kısmı
APC, LBBB, Normal, RBBB, SVTA aritmi tiplerinin toplamda 2353
adet vurunun 91 örneklik kısımları çıkarılmıştır. Çalışmada, dalgacık
ailelerinden Coiflets2, Daubechies2, Daubechies4, Daubechies5,
Daubechies6, Daubechies10, Symlets6 filtreleri kullanılmış ve 4.seviye
ADD ayrıntı katsayıları elde edilmiştir.

Ali Nizam, Karınca koloni optimizasyonuna dayalı yeni bir aritmi sınıflama tekniği,
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2008.
9
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3. İleri Beslemeleri Sini Ağında Kullanılan Parametreler
YSA’da İleri Beslemeleri Sinir Ağı (Feed Forward Network kısaca
FFN) kullanılmıştır. FFN, katmanlar serisi içerir. İlk katmanı ağ
girişlerinden bir bağlantıya sahiptir. Her katman bir önceki katman ile
bağlantılıdır. Son katman ağ çıktılarını üretir. İleri Beslemeli Ağlar çıktı
eşleştirme için girişin herhangi bir çeşidi için kullanılabilir. Bir İleri
Beslemeli Ağ bir gizli katman ve gizli katmandaki yeterli nöron ile
herhangi sonlu giriş çıkış eşleştirme probleminde kullanılabilir. [10]
Ağ yapımında eğitim için 'trainlm', öğrenme için 'learngdm'(momentum
ağırlıklı dereceli alçalma), hata için 'mse'(mean square error yani ortalamalı
karesel hata) tipleri tercih edilmiştir. Oluşturulan FFN’de tek katmanlı bir
mimari kullanılmış olup, ara katmanda nöron sayısı: 100, epoch sayısı:
1000000, goal: 0.01, lr: 0.01, min_grad: 1.000000e-010; mu: 0.01, mu_dec:
0.10, mu_inc: 10, mu_max: 1.000000e+010 olarak belirlenmiştir.
'trainlm' komutu kullanılmıştır. trainlm Levenberg-Marquardt
optimizasyonu ifade eder. Levenberg-Marquardt öğrenme fonksiyonu bias
ve ağırlıkları günceller. Levenberg-Marquardt optimizasyonu genelde en
hızlı geri yayılım algoritmasıdır ve sıkça diğer algoritmalardan daha fazla
hafıza gerektirmesine rağmen denetimli algoritmanın ilk seçeneği olarak
kullanılır.
Çalışmada eğitim ve test işlemlerinde kullanılan veri sayıları Tablo
1’de verilmektedir.
Tablo 1. Eğitim ve test işlemlerinde kullanılan vuru sayıları
Aritmi Tipi
APC
LBBB
NORMAL
RBBB
SVTA
Toplam

Eğitim
334
600
400
250
132
1716

Test
112
196
187
98
44
637

Toplam
446
796
587
348
176
2353

Çalışmada öznitelik çıkarma işlemi olarak şekilsel öznitelikler ve ADD
4. seviye ayrıntı katsayıları çıkarılmıştır. Toplamda 15 farklı öznitelik grubu
elde edilmiştir. Eğitimde ve testte kullanılmak üzere toplam 2353 vuruya ait
öznitelikler her öznitelik grubunda farklıdır. Satır sayısı özniteliği, sütun

10

Mark H. Beale, Martin T. Hagan, Howard B. Demuth, Neural Network Toolbox. 383,
2012.
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sayısı ise vuruyu temsil etmektedir. Tablo 2’de öznitelik gruplarının eğitim
ve test değişkenlerine ait sayılar verilmektedir.
Tablo 2. FFN’e Giriş Verisi Olarak Verilen Öznitelik Gruplarının Satır
ve Sütun Sayıları
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Öznitelik Grubu
Şekilsel Öznitelikler
Coiflets2 katsayıları
Daubechies2 katsayıları
Daubechies4 katsayıları
Daubechies5 katsayıları
Daubechies6 katsayıları
Daubechies10 katsayıları
Symlets6 katsayıları
Şekilsel Öznitelikler ve Coiflets2 katsayıları
Şekilsel Öznitelikler veDaubechies2 katsayıları
Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies4 katsayıları
Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies5 katsayıları
Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies6 katsayıları
Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies10 katsayıları
Şekilsel Öznitelikler ve Symlets6 katsayıları

Eğitim
<4x1716>
<16x1716>
<8x1716>
<12x1716>
<14x1716>
<16x1716>
<23x1716>
<16x1716>
<20x1716>
<12x1716>
<16x1716>
<18x1716>
<20x1716>
<27x1716>
<20x1716>

Test
<4x637>
<16x637>
<8x637>
<12x637>
<14x637>
<16x637>
<23x637>
<16x637>
<20x637>
<12x637>
<16x637>
<18x637>
<20x637>
<27x637>
<20x637>

4.Uygulama Sonuçları Ve Değerlendirme
Karar aşamasında sınıflandırıcının test işlemi sonucu ortaya çıkan
sonuçları ile gerçek sonuçları karşılaştırmak gerekmektedir. Bu amaçla ROC
parametreleri kullanılır. Tablo 3’ de LBBB aritmisi için hassasiyet, kesinlik
ve doğruluk için kullanılan hata matrisi gösterilmektedir.
Tablo 3. ROC parametreleri

Gerçek
Sonuçlar

Hata Matrisi
APC
LBBB
NORMAL
RBBB
SVTA

Sınıflandırıcının Sonuçları
APC
TN
FN
TN
TN
TN

LBBB
FP
TP
FP
FP
FP

NORMAL
TN
FN
TN
TN
TN

RBBB
TN
FN
TN
TN
TN

SVTA
TN
FN
TN
TN
TN

TP: True Positive, FP: FalsePositive, TN: True Negative, FN:
FalseNegative.
LBBB_TP: Gerçek sonuçlarda LBBB olanlardan, Sınıflandırıcı
sonucunda LBBB çıkanların sayısı.
LBBB_FP: Gerçek sonuçlarda APC, NORMAL, RBBB, SVTA
olanlardan, Sınıflandırıcı sonucunda LBBB çıkanların sayısı.
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LBBB_FN: Gerçek sonuçlarda LBBB olanlardan, Sınıflandırıcı
sonucunda APC, NORMAL, RBBB, SVTA sayısı.
LBBB_TN: Gerçek sonuçlarda APC, NORMAL, RBBB, SVTA
olanlardan, Sınıflandırıcı sonucunda APC, NORMAL, RBBB, SVTA
sayısı.
Sistemin güvenirliğini gösteren formüller aşağıda verilmektedir. Eğer
sistemin çıkışında ikiden daha fazla sonuç varsa (sunulan sistemde olduğu
gibi) Hassasiyet değerini temel almak gerekir. Eşitlik (1), (2) ve (3)’de
gerekli formüller verilmektedir. [11][12][13][14]

Doğruluk 

TP  TN
(TP  TN  FP  FN )

Hassasiyet 
Kesinlik 

TP
(TP  FN )

TN
(TN  FP)

(1)

(2)

(3)

Yukarıda LBBB için açıklama yapılmıştır. Aynı şekilde APC, RBBB,
SVTA ve normal vurular içinde aynı işlemler yapılmış, sayılar
hesaplanmış ve ROC formülleri uygulanmıştır.
Her bir öznitelik grubuna aynı eğitim ve test işlemine tabi tutulmuştur.
FFN sınıflandırıcısının test işleminin sonucunda çıkan değerler ile gerçek
sonuçlar karşılaştırılmıştır. Uygulamada kullanılan sistemin çıkışları

APC, LBBB, Normal, RBBB ve SVTA olmak üzere beş tanedir.
Sistem çıkışı ikiden fazla olduğu durumlarda doğruluk yerine
hassasiyet parametresi önem arz etmektedir. Bu nedenle sistemin
ortalama hassasiyeti temel alınarak Tablo 4 oluşturulmuştur.

11

A.S. Al-Fahoum, I. Howitt, Combined wavelet transformation and radial basis neural
networks for classifying life-threatening cardiac arrhythmias, Med. Biol. Eng. Comput., 37,
566–573, 1999.
12 Yang Wang, Yi-Sheng Zhu, Nitish V. Thakor, Yu-Hong Xu. A short-time multifractal
approach for arrhythmia detection based on fuzzy neural network, IEEE Trans. Biomed.
Eng., 48, 989–995, 2001.
13 S. Weinstein, N.A. Obuchowski, M. L. Lieber, Fundamentals of Clinical Research for
Radiologists, American Journal of Roentgenology, 184, 14 -19. 2005.
14 T. Fawcett, An introduction to ROC analysis, Pattern Recognition Letters, 27, 861-874.
2006.
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Tablo 4. Sistemin FFN sınıflandırıcı sonucu ortalama ROC hassasiyet
sonuçları
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Öznitelik Grupları
Şekilsel Öznitelikler
Coiflets2 katsayıları
Daubechies2 katsayıları
Daubechies4 katsayıları
Daubechies5 katsayıları
Daubechies6 katsayıları
Daubechies10 katsayıları
Symlets6 katsayıları
Şekilsel Öznitelikler ve Coiflets2 katsayıları
Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies2 katsayıları
Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies4 katsayıları
Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies5 katsayıları
Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies6 katsayıları
Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies10 katsayıları
Şekilsel Öznitelikler ve Symlets6 katsayıları

FFN(%)
90,36
88,87
86,33
87,16
89,59
86,11
85,55
90,30
91,79
96,38
95,28
97,55
97,31
99,27
96,76

Tablo 4’e bakıldığında öznitelik numarası 1 olan satır şekilsel
özniteliklerin olduğu öznitelik grubudur. Öznitelik numaraları 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 olan satırlar dalgacık aileleri katsayılarından oluşan öznitelik
gruplarıdır. Öznitelik numaraları 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 olan satırlar hem
şekilsel öznitelik hem de dalgacık aileleri katsayılarının birlikte
kullanımının oluşturduğu öznitelik gruplarıdır.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numaralı öznitelik grupları ile 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 numaralı öznitelik grupları karşılaştırıldığında 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
numaralı öznitelik gruplarının başarı oranlarının bariz şekilde daha yüksek
olduğu görülmektedir. Bu satırlarda frekans alanı öznitelikleri ile şekilsel
özellikler bir arada kullanılmıştır. Literatürde bulunmayan bu tarz bir
kullanım bu çalışmasının getirdiği yeniliklerden biridir.
En iyi sonucu veren 14.satırı daha yakından incelemek adına Tablo 5’de
hata matrisi ve Tablo 6’da ROC sonucu verilmiştir.
Tablo 5. Şekilsel öznitelikler ve Daubechies10 dalgacık fonksiyonu
öznitelikleri FFN ile hassasiyet sonucu hata matrisi
Aritmi Tipi

Test

APC

LBBB

APC
LBBB
NORMAL
RBBB
SVTA

112
196
187
98
44

112
2
0
0
0

0
193
1
0
0

NORMAL

RBBB

SVTA

0
0
0
1
0
0
185
1
0
1
97
0
0
0
44
Genel Ortalama Başarım (%)

Başarım
(%)
100
98,46
98,93
98,97
100
99,27
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Test işleminde toplam 637 adet vuru kullanılmıştır. Bunlardan 112 adet
APC vurusundan FFN hepsini APC vurusu olarak bulmuş ve %100 bir
başarı sağlamıştır. LBBB vurusunda ise 196 vurudan 193’ü doğru olarak
bulunmuş ancak 2 adet vuru APC, 1 adet vuruda normal olarak
bulunmuştur. Bundan dolayı başarı yüzdesi %98,46 olarak bulunmuştur.
187 adet normal vurudan 185 adet vuru doğru tespit edilmiş ancak 1 adet
LBBB ve 1 adet de RBBB vurusu olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle
başarı yüzdesi 98,93 olarak bulunmuştur. RBBB vurusunda da 97 adet
vuru doğru tespit edilmiş, 1 adet vuru normal olarak bulunmuştur. Başarı
yüzdesi 98,97 olarak hesaplanmıştır. Son olarak 44 SVTA vurusunun hepsi
doğru olarak bulunmuş ve yüzde 100 bir başarı elde edilmiştir.
Eşitlik (1)(2)(3) ‘deki formüller hesaplandığında ROC sonucu olan
Tablo 6 elde edilmektedir.
Tablo 6. Şekilsel öznitelikler ve Daubechies10 dalgacık fonksiyonu
öznitelikleri FFN ile ROC sonucu
APC
LBBB
NORMAL
RBBB
SVTA

Doğruluk
99,68
99,37
99,37
99,68
100

Hassasiyet
100
98,46
98,93
98,97
100

Kesinlik
99,61
99,77
99,55
99,81
100

5. Sonuçlar
Tablo 4’de verilen sonuçlara göre aritmi teşhisinde FFN sınıflandırıcı
kullanılarak şekilsel özniteliklerde hassasiyet oranı %90,36, frekans
alanındaki öznitelik gruplarında en iyi sonucu 8 numaralı öznitelik
grubunda %90,30 ve son olarak her iki öznitelik gruplarının birleşiminde
en iyi sonucu 14 numaralı öznitelikte %99,27 olarak bulunmuştur.
Hem şekilsel özniteliklerin hem de ve Daubechies10 dalgacık ailesi
dördüncü seviye ayrıntı katsayılarının birlikte kullanılarak sınıflandırma
yapıldığında en yüksek başarı oranı yakalanmıştır.
Bu sonuç, öznitelik seçimin sınıflandırıcı seçimi kadar önemli
olduğunun bir kanıtı niteliğindedir. YSA’nın içerisinde sıkça kullanılan
FFN ağında %99,27 lik bir başarım elde edilmesi aslında çok farklı
sınıflandırıcılar kullanılarak elde edilmeye çalışılan yüksek bir başarı
yüzdesidir.
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FİZYOTERAPİSTLERİN, REHABİLİTASYON EKİBİ
İÇERİSİNDE YER ALAN HEMŞİRELERLE İLETİŞİM KURMA
DÜZEYLERİ
Communication Levels of Physiotherapists with Nurses in the
Rehabilitation Team
Nehir UÇAR & Fatma Selcan KUŞ & Tüzün FIRAT
1. Giriş
Sağlık iletişimi kavramı ilk olarak 1970’lerin başlarında Amerika
Birleşik Devletleri’nde (ABD) tanımlanmıştır. Bu alanda yapılan
çalışmalar ABD’den Avrupa’ya ve çok daha sonra da ülkemize doğru
yayılmıştır(Sezgin, 2015).
Modern tıbbın ortaya çıkmasıyla sağlık hizmetleri de
kurumsallaşmıştır. 1990’lı yıllarda hastalar ‘’müşterilere’’ dönüşmüş,
sağlık hizmeti veren kuruluşlar pazarlama stratejileri geliştirerek, piyasaya
dayalı sağlık hizmetini kurmuşlardır. Böylece iletişim konusu, sağlık
hizmetlerinde önemli bir hale gelmiştir (Sezgin, 2015).
Sağlık iletişimi çok seviyeli, geniş, kapsamlı ve interdisipliner bir
çalışma alanıdır. Sağlık bilgisinin sağlık uygulama, tedavi ve kararlarında
esas olduğu belirtilmektedirler (Kreps, 1988, 2001; Kreps, Query, &
Bonaguro, 2008). Sağlık bilgisi, hastalığın teşhis ve tedavisinde
kullanılmak üzere yapılan hasta muayene ve laboratuvar testleriyle elde
edilen verilerdir. Sağlık personelleri sağlık bilgisini, önemli tedavi
kararları almak, hastanın sağlık durumundaki değişimleri izlemek için
kullanmaktadırlar. Bu bilginin aktarımında da iletişim yeteneklerini
kullanarak, sağlık hizmeti için üretim, erişim ve karşılıklı bilgi aktarımında
bulunmaktadırlar (Kreps, 1988, 2001; Kreps, Bonaguro, & Query Jr, 2003;
Kreps et al., 2008). İletişimin, sağlık hizmetlerinde önemli bir süreç olduğu
ve elde edilen sağlık sonuçları üzerindeki etkisinin de çok güçlü olduğu
görülmektedir (Kreps et al., 2003).
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Tıp alanındaki gelişmeler, ilk zamanlarda daha çok, gözlemlere dayalı
olarak çok küçük adımlarla ilerlerken, bu ilerlemeler son yüzyıldaki
gelişmeler sayesinde dev adımlara dönüşmüştür. Böylelikle sağlık bilgisi
konusunda giderek artan bir birikim oluşmuştur. Zaman içerisindeki sağlık
bilgisi birikimi ve sağlık hizmetlerine olan talep artışı, sağlık
profesyonellerinin özelleşmelerini ve mesleki çeşitliliği kaçınılmaz
kılmıştır. Bu da hasta için en iyi ve kapsamlı sonuca tek elden ulaşmayı
imkansız kılmaktadır. Böylece sağlık hizmeti ekibi kavramı ortaya
çıkmıştır. Sağlık hizmeti ekibi, birden fazla profesyonelin kapsamlı, etkili
ve kaliteli bir sağlık hizmeti için sıkı bir iletişim ve iyi bir koordinasyonla
işbirliği içinde çalıştığı bir birlik olarak tanımlanmaktadır. Hastanın ve
ailenin maksimum bağımsızlığını hedefleyen rehabilitasyon hizmetlerinin
çok kapsamlı ve uzun soluklu bir süreç olması da ekip çalışmasını zorunlu
kılmaktadır.
Etkili bir rehabilitasyon hizmeti, ekip üyelerinin sıkı bir iletişim ve iyi
bir koordinasyon düzeyinde işbirliği içinde çalışmasını gerektirmektedir.
Ekip üyeleri arasındaki etkileşim derecesi ve süreçlerine göre farklı ekip
çalışması yaklaşımları görülmektedir: interdisipliner ekip, multidisipliner
ekip, transdisipliner ekip.
İnterdisipliner ve multidisipliner çalışma modelleri sıklıkla karıştırılıp
birbiri yerine kullanılsa da pek çok araştırmacı, rehabilitasyon amaçlı ekip
çalışmasında interdisipliner yaklaşım üzerinde durmaktadır (Loisel,
Durand, Baril, Gervais, & Falardeau, 2005; Neumann et al., 2010; Strasser,
Falconer, & Martino-Saltzmann, 1994). İnterdisipliner ekip çalışması ve
spesifik hasta sonuçları arasındaki korelasyon çalışmalarında
interdisipliner ekip yaklaşımının, kapsamlı hasta bakımını ve hasta
bakımında koordinasyonu arttırdığı (Cooke, 1997), hastanede kalış
süresini ve taburculuk sonrasındaki bir yıl içinde mortaliteyi azalttığı
(Cooke, 1997; Langhorne, Williams, Gilchrist, & Howie, 1993)
görülmüştür. Şiddetli düzeyde inmeli hastalarda düzenli yapılan
interdisipliner toplantıların faydası görülmüş ve taburculuk istemlerinde
artış görülmüştür (Yagura, Miyai, Suzuki, & Yanagihara, 2005).
Hasta güvenliği ve kaliteli bakım konuları da sıklıkla ekip üyeleri
arasındaki iletişim düzeyleri ile ilişkilendirilmektedir (Dean, Hutchinson,
Escoto, & Lawson, 2007). Kapsamlı ve etkili bir sağlık hizmeti için meslek
grupları arasında işbirliği ve iletişim esastır (Ellingson, 2002). Bireysel
eylemlerin koordinasyonu, beraber çalışma ve planlamada işbirliği, hasta
hedefleri, problem çözme, karar verme ve sorumluluk süreçleri meslek
grupları arasında işbirliğini gerektirmektedir (Baggs & Schmitt, 1988). Bu
amaçlar doğrultusunda işbirliği yapan ekip üyeleri yüz yüze ya da telefonla
sözlü olarak, elektronik ortamda ya da dosya üzerinde yazılı olarak ve
düzenli ekip toplantılarında iletişim kurmaktadırlar (Ellingson, 2002).
Sağlık personeli, bu iletişim süreçlerinde bazı bariyerlerle karşı karşıya
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gelmektedirler. Literatürde, sağlık personeli arasında görülen iletişim
bariyerlerine örnek olarak; mesleki kıskançlıklar, rol sınırları (Strasser et
al., 1994), bilgi eksikliği/yoksunluğu, otonomi kaybı, mesleki statü
kaygısı, iş yükü (Forbes & Fitzsimons, 1993), sosyal yakınlaşmada
eşitsizlik, kendi rolünü daha yüksek bir değerde görme (Pearson, 1983),
yönetimin organizasyonu, mesleki rol algısı, bireylerin birbirlerinden
beklentileri, ekip üyeleri arasındaki karşılıklı saygı göstermede eksiklik,
takım çalışmasına karşı gösterilen direnç (Fried & Leatt, 1986) gibi
faktörler gösterilmektedir. Yaşanan iletişim problemleri giderilmeden,
açık ve etkili bir iletişim kurulması mümkün değildir.
2. Hemşire-Fizyoterapist İletişimi
Hemşirelerin, fizyoterapistlerin ekip içerisindeki rollerine ve katılımına
değer verdikleri ancak etkili bir ekip çalışması için aralarında bazı
potansiyel bariyerlerin olduğu belirtilmektedir (Dalley & Sim, 2001).
Etkili bir ekip çalışmasına engel olarak gösterilen iletişim bariyerleri
içerisinde; fizyoterapistlerin hemşireler üzerindeki baskı ve stresi yeterince
anlayamaması, fizyoterapistlerce yeterince saygı görmedikleri düşüncesi,
fizyoterapistlerin kullandığı mesleki terminoloji ve kısaltmaları
anlamamaları, uygun olmayan ses tonu, fizyoterapistlerin kendilerini
hemşirelerden üstün gördükleri düşüncesi, fizyoterapistlerin kendilerinden
yapmalarını istediği uygulamaları yapmadaki bilgi ve beceri eksikliği,
doktorlarla fizyoterapistler arasında iletişim köprüsü olmaktan
kaynaklanan problemler gösterilmektedir (Dalley & Sim, 2001).
3. Yöntem
3.1. Araştırmanın Şekli
Bu çalışma, fizyoterapistler ile hemşireler arasındaki iletişim
düzeylerinin belirlenmesi ve yaşanan iletişim problemlerinin hangi taraftan
kaynaklandığının araştırılmasına yönelik problem tanımlayıcı bir
çalışmadır.
3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer
Bu çalışma, Ankara ilinde bünyesinde rehabilitasyon ekipleri bulunan:


Devlet hastaneleri



Eğitim ve araştırma hastaneleri



Üniversite hastaneleri



Özel hastaneler


Özel eğitim
hedeflenmiştir.

ve

rehabilitasyon

merkezlerinde

yapılması
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Söz konusu kurumlardan çalışmanın kurumlarında yapabilmesine
yönelik yazılı izin istenmiştir. Ancak, kurumların büyük çoğunluğu
tarafından iş yoğunluğu ve kurum politikası gibi nedenlerle çalışmamızın
kurumlarında yapılmasına izin verilmemiştir.
3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Demografik çalışma olması nedeniyle maksimum örneklem sayısına
ulaşılması hedeflenmiştir. Ancak çalışmaya 47 hemşire, 93 fizyoterapist
katılmıştır.
İzinli veya raporlu olan, sözlü ve yazılı izin alınamayan sağlık personeli
çalışmaya dahil edilmemiştir. Hatalı ve eksik doldurulmuş anketler çalışma
dışı bırakılmıştır.
3.4. Etik Kurul
Gerekli etik kurul izninin alınması için Hacettepe Üniversitesi
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na başvurulmuştur.
Kurulun 09 Ağustos 2016 Salı günü yaptığı toplantısında GO 16/536-29
numaralı kararı ile çalışmamız etik açıdan uygun bulunmuştur.
3.5. Verilerin Toplanması
Verilerin toplanmasına yönelik anket çalışması uygulanmıştır. Anket,
21 Nisan 2016 tarihinde gerçekleşen Multidisipliner Ekip Çalıştayı’nda
planlanmış olup, ankette yer alması gereken madde ve konular 30 Haziran
2016 Perşembe günü yapılan ve Ankara’daki Fizyoterapi Bölümlerinin
Başkanlarının katıldığı toplantıda belirlenmiştir. Belirlenen maddeler,
farklı kurumlarda çalışan ve rastgele seçilen 30 fizyoterapiste sorulmuş ve
cevaplar doğrultusunda ankete son hali verilmiştir.
Anketimiz 23 sorudan oluşmakta; demografik bilgiler, ilişki ve iletişim
problemlerini belirlemeye yönelik sorular içermektedir. Anketin
doldurulması yaklaşık 10 dk sürmektedir.
Anketin ön yüzünde çalışmanın kapsamı ve amacını belirten ön bilgiye
yer verilmiştir. Ankete başlamadan önce sağlık personelinin ön bilgiyi
okumaları sağlanmış̧̧̧ ve araştırmacı tarafından sözel açıklama yapılmıştır.
Çalışmaya ve araştırmaya katılmayı kabul edenlerden sözel ve yazılı onam
alınmıştır.
3.6. Verilerin Değerlendirilmesi
Araştırılmadan elde edilen bulgular IBM SPSS Statistics Version 23 for
Macbook programına aktarılmış ve gerekli istatiksel analizler bu program
aracılığıyla yapılmıştır. SPSS ile yapılamayan bazı yüzdelik hesaplamalar
manuel olarak hesaplanmıştır. İstatistiksel önem düzeyi p<0,05 kabul
edilmiştir.
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Anket sorularına verilen cevapların, hemşire ve fizyoterapistlere göre
dağılımlarının frekans ve yüzdelik oranları hesaplanmıştır. Demografik
veriler ile ilişki düzeyi ve iletişim problemi yaşama arasındaki ilişki
incelemek için yüzdelik, frekans değerleri kullanılmıştır.
4. Bulgular ve Tartışma
İnterdisipliner ekip içerisinde fizyoterapistler ve hemşireler,
rehabilitasyon hizmetinin önemli birer parçası olarak kabul
edilmektedirler. Ancak, ülkemizde fizyoterapistler ile hemşireler
arasındaki ekip içi ilişki ve paylaşım düzeyleri belli değildir. Çalışmamız
sonucunda fizyoterapistlerin hemşirelerle iletişimde problemler yaşadığı
ve bu iki meslek grubu arasındaki iletişim oranlarının çok düşük olduğu
görülmüştür. Bu nedenle, Ankara ilindeki üniversite, eğitim araştırma
hastanesi, özel eğitim merkezi ve özel hastanelerde rehabilitasyon
hizmetlerinde
kapsamlı
bir
ekip
çalışmasının
görülmediği
düşüncesindeyiz.
Ankara ilindeki çeşitli eğitim araştırma hastanelerinde görev yapan
sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir çalışmada; hemşirelerin (%100),
tedavi hizmetlerinde fizyoterapistin gerekli olduğunu düşündüklerini
bildirilmiştir (Anaforoğlu, 2011). Hemşirelerin %90,5’i, tedavi
hizmetlerinde fizyoterapistlere ihtiyaç duyduklerını belirtmişlerdir. Ancak
bizim çalışmamızda, fizyoterapistler ile birlikte çalıştığını belirten hemşire
oranının % 8,5 olduğu görülmüştür. Bizim çalışmamızdaki bu oranın
düşük olmasının nedeni; fizyoterapistlerin istihdamının az olması ile her
bilim dalı ve ona bağlı serviste fizyoterapist olmaması gösterilebilir. Sağlık
kurumlarında her serviste bir rehabilitasyon ekibinin bulunması mümkün
olamamaktadır. Çoğunlukla, fizyoterapistler fiziksel tıp ve rehabilitasyon
servislerinde çalışmakta, konsültasyon ile diğer servislerdeki hastalara
yönlendirilmektedir. Bu durumda; hemşirelerin, fizyoterapistlere ihtiyaç
duyduğunu, ancak bu ihtiyaca rağmen tedavi hizmetlerinde olması gereken
interdisipliner ekip çalışmasının kurulamadığı söylenebilir. Bu problemin,
Ankara ilindeki üniversite, eğitim ve araştırma hastanelerinde bile
görülmesi, küçük ölçekli diğer sağlık kurum ve kuruluşlarındaki
rehabilitasyon ekipleri içerisinde, iletişim düzeyleri hakkında karamsar bir
görüş yaratmaktadır.
Fizyoterapistlerin ise hemşirelerle birlikte çalışma oranları daha yüksek
olduğu görülmüştür (%41,9). Bu durumda; fizyoterapistlerin, hemşirelere
daha rahat ulaşabildiği, ancak hemşirelerin fizyoterapistlere ulaşmada
düşünülebilir.
Çalışmamızda fizyoterapistlerin % 18,3’ü hemşirelerle iletişim
problemi yaşadığını belirtmiştir. İletişim bariyer nedenleri olarak % 25,8’i,
hemşirelerin ekip çalışmasına uyumsuzluğunu, % 19,4’ü çalışma sistemi
ile ilgili problemlerin olduğunu, % 17,2’si iletişim becerilerinin
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yetersizliğini göstermiştir. Hemşirelerle fizyoterapistlerin rehabilitasyon
ekibinin vazgeçilmez birer üyesi olduğu düşünüldüğünde, rehabilitasyon
hizmetinin kalitesini artırmak ve bu iki meslek mensubunun işbirliğini
sağlamak için bu bariyerlerin çözümüne yönelik çalışmaların yapılması
(bilimsel toplantı, ortak etkinlik, vb.) önem arz etmektedir.
Çalışmamızın sonucunda, hemşirelerin fizyoterapistlerle birlikte
çalışma oranlarının düşüklüğü nedeniyle, fizyoterapistlerden kaynaklanan
iletişim bariyerlerine ulaşmak mümkün görünmemektir.
Etkin ve yeterli bir ekip çalışması, tüm ekip üyelerinin eşit oranda
katılımını gerektirmektedir. Ekip çalışmalarının yapıldığı alanlarda, ekip
üyelerinin
ve
ekip
çalışma
modellerinin
yeterliliklerinin
değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da yapılmalıdır. Nancarrow ve ark.,
interdisipliner ekiplerin geliştirilmesinin ve değerlendirilmesinin önemi
üzerinde durmuş, interdisipliner ekiplerin yeterliliğini araştırarak, iyi bir
ekip çalışmasının niteliklerini tanımlamıştır (Nancarrow et al., 2013). Bu
tanımlar doğrultusunda geliştirilen interdisipliner ekip çalışması, kapsamlı
hasta bakımını arttırmakta (Cooke, 1997), hastanede kalış süresini
azaltmakta (Wieland, Kramer, Waite, & Rubenstein, 1996), hasta
bakımında koordinasyonu arttırmakta (McHugh et al., 1996) ve taburculuk
sonrası bir yıl içinde mortaliteyi azaltmaktadır (Langhorne et al., 1993).
Çalışma bulgularımız, sağlık personeli arasında yaşanan iletişim
problemlerinin; iş yerindeki uyumlu çalışma ortamının bozulması,
motivasyon kaybı, hastaya verilen sağlık hizmetinde yetersizlik ve
hastanın zarar görmesi gibi çok önemli sorunlara yol açabileceğini gösterdi
(Tablo 1).
Tablo 1. Sağlık Personeli Arasında Yaşanan İletişim Problemlerinin Yol
Açtığı ve/veya Açabileceği Sorunların Dağılımları.
Hemşire

Fizyoterapist
Sayı

%

Sayı

%

Hastaya
verilen
sağlık
hizmetinde yetersizlik

47

50,5

18

38,3

Hastanın zarar görmesi

46

49,5

16

34,0

Motivasyon kaybı

43

46,2

27

57,4

İş yerindeki uyumlu çalışma
ortamının bozulması

53

57,0

25

53,2

Sonuç olarak diyebiliriz ki, tüm bu problemlerin çözülmesine yönelik
çalışmaların yapılması, bakım kalitesini ve hasta güvenliğini artıracak,
hasta memnuniyeti ve sağlık personelinin mesleki memnuniyetini
artıracaktır (Dean et al., 2007; Gage, 1998).

N. Uçar & F. S. Kuş & T. Fırat | 35
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İNSAN ANATOMİSİ ÇİZİM TEKNİKLERİNİN TARİHSEL
DEĞİŞİMİ
Historical Change of Human Anatomy Drawing Techniques
Murat KUŞ & Fatma Selcan KUŞ
İnsan bedenini resimleme öyküsü, dini ritüel kurbanlarının en erken
incelemelerinden modern bilim adamlarının vücudun sofistike analizlerine
kadar uzanır. İnsan anatomisi incelemesinin, en azından Antik Mısırlılar’a
kadar binlerce yıl geriye izi sürülse de, incelemelerin resmedilmesi
hususunda o kadar geçmişe gidilmemiş olmasının nedenleri bir hayli
fazladır. Bu nedenlerin başında insan bedeni ile ilgili çalışma yapılması ve
gözlemlenen oluşumların resmedilmesinin neredeyse tüm kültürler
tarafından tabu olarak kabul görmesidir.
M.Ö. 1600'lu yılların başına ait olan, Edwin Smith Cerrahi
Papirüs'ünün, kalp, damar, karaciğer, dalak, böbrekler, hipotalamus, rahim
ve mesanenin farkedildiğini ve kan damarlarının kalpten yayıldığını
anlatmakta ancak bu anlatımlara eşlik eden çizimler içermemektedir.
Anatomi çalışması için terminoloji yöntem ve uygulamaları, Antik
Yunanlılar'a kadar uzansan bile döneme ait çizimler günümüze taşınmamış
veya hiç çizim yapılmamıştır.
Modern anatomi biliminin erken dönemi olarak tabir edilen döneme
bakıldığında M.Ö. 3. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar insan anatomisinin
ağırlıklı olarak kitaplar ve hayvan diseksiyonu yoluyla öğrenildiği
görülmektedir. Bir insan vücudu hakkındaki tüm bilgi Galen gibi erken
yazarlardan okunabildiği süreçlerde ise onlarca yıl, insanın diseksiyonu
tekrar gereksiz olarak görüldü.
1300’lü yılların başından itibaren insan anatomisi çizimlerinin
Japonya’dan Batı Avrupa’ya kadar birbirinden farklı yaklaşımlar ile kayıt
altına alındığı görülmektedir. Çin, Pers, Pakistan ve Japon literatüründe
rastlanan çizimlerin, Avrupa literatürüne göre daha erken kayıt altına
alındığı ancak, sistem ve organ çizimlerindeki hataların daha yaygın
olduğu görülmektedir(1)
Bu çalışmada XIV. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar olan dilimde
yayınlanmış ve kayıt altına alınmış olan birçok eser incelenmiş ve eserler
arası farklar, benzerlikler ve hatalar ortaya konmuştur.
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1. Anonymous: Persian Anatomical Illustrations.
Ulusal Tıp Kütüphanesi’nde bulunan, bir kan alma figürü ve de nevöz
bilgiler içeren bu anonim eser anatomi biliminin yazılı tarihî açıdan nadide
eserlerden biridir. Çalışma, esasında Jurjani tarafından yazılan, Farsça tıp
ansiklopedisi Zakhirah-i Khvarazm'Shahi'nin 1681'de (Hicri takvim ile
1092) yapılan bir kopyanın içinde bulunan iki anatomik çizimden
oluşmaktadır. Bununla birlikte, anatomik figürler, dönemin kullanılan
kağıt örnekleri dikkate alındığında 18. Yüzyıl içerisindeki bir dönemde
çizilmiştir. Çalışma, günümüze kadar taşınırken, değişik sebeplerde az da
olsa deforme olan tabaka "MS P 5 fol. A" olarak adlandırılmıştır ve ayrı
bir klasöre yerleştirilmiştir. Eserde metot olarak iki rakam kullanılmış,
kağıt parçasının aynı tarafına da iki çizim yapılmış ve orta noktadaki bir
kat, iki rakamı birbirinden ayıracak şekilde katlanmıştır. Sağdaki figür,
venöz sistemi, opak suluboyalar içeren iç organları ve etiketlenmiş
damarların bazılarını gösterir. Eserdeki detaylar, genellikle İbn İlyaslı
Tashrih-i Mansuri ile ilişkilendirilen venöz figürlerden türetildiği
izlenimini vermektedir. Soldaki figür, Farsça ve Arapça bir karışımda
etiketlenmiş kan alma noktalarına sahiptir. Bu rakam, ortaçağdan kalma
Avrupa elyazmalarındaki benzer örneklerden açıkça görülmektedir(2).
2. Albinus, Bernhard Siegfried: Tabulae Sceleti et Musculorum
Corporis Humani.
Bernhard Siegfried Albinus (Nam-ı diğer Weiss), 24 Şubat 1697'de,
doktor Bernhard Albinus'un (1653–1721) oğlu olarak Frankfurt’ta
dünyaya gelmiştir. Leyden'de Herman Boerhaave, Johann Jacob Rau ve
Govard Bidloo gibi önemli tıp insanlarıyla çalışmış olup, Paris'te bu
isimlerden eğitim alma fırsatı yakalamıştır.Cerrahi bilimi ve anatomiyi
öğretmek için 1721'de Leyden'e dönmüş ve on sekizinci yüzyılın en iyi
bilinen anatomistlerinden biri olduğunu birçok çalışmasıyla
kanıtlamıştır.Özellikle kemik ile kas çalışmaları ile meşhurdur ve anatomik
gösterimin doğruluğunu yükseltme girişimleriyle tanınırlığı artmıştır.
Yayınları arasında Historia Musculorum Hominis (1734), Icones Ossium
Fetus Humani (1737) ve Bartolomeo Eustachio ve Andreas Vesalius'un
eserlerinin yeni baskıları vardır. Bernhard Siegfried Albinus, 9 Eylül
1770'te Leyden'de geri bıraktığı eserlerle hayatını kaybetmiştir. Bernhard
Siegfried Albinus’un hayatında tahminen 1747'de Leyden'de yayınlanmış
olan ve büyük ölçüde kendini tanınmış bilim insanları camiasına sokacak
olan anıtsal bir eser niteliğindeki Tabulae Sceleti et Musculorum Corporis
Humani çok önem arz etmektedir. Albinus'un çalışmalarının neredeyse
tamamında kendisine ı sanatçı ve oymacı Jan Wandelaar da eşlik etmiştir.
(1690–1759). Anatomik gösterimin bilimsel doğruluğunu arttırmaya
yönelik bir girişimde, Albinus ve Wandelaar, ağlar ile kafesler arasında
belirli aralıklarla kare dokuma ile ağların yerleştirilmesi ve görüntülerin
ızgara desenleri kullanılarak kopyalanması suretiyle yeni bir teknik
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geliştirdi.Tabulae, Petrus Camper gibi gravürcüler tarafından özellikle
Wandelaar'ın birçok parçasına eklenen ızgaralı arka planlar tarafından çok
eleştirildi, ancak Albinus Wandelaar'ı ve eserini sert bir şekilde
savunmasını bildi. 1747 tarihli ilk Leyden baskısının kopyasından birkaç
önemli levhanın eksik olduğu da iddia edilmektedir. Bu yüzden
günümüzde eser hakkında çalışmak isteyenler Londra 1749 baskısından
yapılmaktadır. Levhalar, Charles Grignion (1717–1810), Jean-Baptiste
Scotin (1678), Ludovico-Antonio Ravenet (1751) ve Louis-Pierre Boitard
(1750) tarafından farklı üniversitelerde basılmış olup, Tabula'nın orijinal
metninin İngilizce çevirisi, 1749 yılında Londra'da, İnsan Vücudunun
İskeleti Ve Kaslarının Tabloları başlığı altında yayınlandı(3).
3. Anonim: Fizyogonomide Yükselme.
Fizyogonomi, bireyin karakterini, kişiliğini ve mizacını yüzünün,
başının ve / veya vücudunun şekline bağlamakla ilgilidir. Bunun
arkasındaki teoriler, insan vücudunun fiziksel özelliklerinin kişilik
özelliklerini ortaya çıkardığına inanan Hipokrat'a kadar gitmektedir.
Aristoteles’in de saçın, uzuvların ve yüz özelliklerinin kişiliği ve mizacını
nasıl tahmin ettiği üzerine çalışmalar yaptığı bilinmektedir.
Bu tür kuramlar Orta Çağ ve Rönesans boyunca geliştirilmiş olup konu
hakkında en önemli çalışmaları yapan ve fizyogonominin en önemli
savunucularından isim aradığımızda karşımıza Girolamo Cardano (1501–
1576) ismi çıkmaktadır. 18. yüzyılda, fizyomomi çalışması, tıbbi bir konu
olarak çok ciddi bir şekilde ele alınmıştır. Johann Caspar Lavater (17411801) tarafından alanla ilgili birkaç çalışma yapılmış ve bazı eklemeler
görülmüştür.. Franz Josef Gall (1758–1828), kafatası ve davranışlar
arasındaki ilişkiyi bulmak için insan ve hayvan kafataslarını ölçerek daha
fazla bilimsel çalışmayı daha da farklı bir boyutta yürütmeye gayret
etmiştir. Bu güzel, el yazması eserin yazarının fizyognomi üzerine eskiz
defteri olduğu da tahmin edilmektedir. Metin Hollandaca yazılmış ve
muhtemelen 1790'larda tamamlanmış olup; Tıp öğrencisi tarafından tez
olarak da sunulmuş olması bazı kaynaklara göre mümkündür(4)
4. Berengario da Carpi, Jacopo: Anatomiam Humani Corporis a
Communi Medicorum Academia Usitatam.
Jacobus Berengarius Carpensis, bir cerrahın oğlu olarak yaklaşık 1460
yılında Modena'da Carpi'de doğmuştur. Gençken, not yazarı ve editör
Aldus Manutius'un öğrencisi olarak bir süre yanında eğitim aldı.
Bologna'da tıp fakültesine devam etti ve daha sonra Pavia'da ameliyat
öğrenerek 1502'den 1527'ye kadar Bologna'da öğretim görevlisi olarak
çalıştı. Çeşitli zamanlarda, Ferrara ve Roma'da yaşadı ve burada Sifiliz’i,
civa ile tedavi eden ilk kişilerden biri oldu.Zamanının büyük bir kısmını
anatomi çalışmalarına adadı ve yaklaşık birkaç yüz adet vücudu parçalara
ayırdı. Bazı otoriteler onu canlı organları sorumsuzca dağıtmakla

40 | İnsan Anatomisi Çizim Tekniklerinin Tarihsel Değişimi

suçladılar. İtalya çapında yetenekleri nedeniyle kısa sürede ünlenmesi, onu
Papa'nın doktoru olma eşiğine getirse de bu görevi başlamadan reddetti.
Başarılı bir akademik hayatın ardından 1530'da Ferrara'da hayata gözlerini
yumdu. Anatomi meselelerinde, Berengario, Mundinus olarak da bilinen
Mondino dei Luzzi'nin (1326) metinleri ve teorilerine kendisini adama
derecesinde özen göstermiştir. Bu çalışmalar, dönemin çoğu doktoru
tarafından birkaç diseksiyonla desteklenen gözlemlerine dayanmaktadır.
Ancak Mondino'nun eserleri hiç gösterilmemiştir. Fakat Berengario,
hevesli ve yorulmak bilmeyen bir gözlemciydi ve günümüzde dahi
doğadan yapılan ilk anatomik çizimlerin yazarı olarak sayılmaktadır. İlk
resimli çalışması, 1521 yılında Bologna'da yayınlanan Mondino'nun
Anatomisi üzerine bir yorum olan Commentaria cum Amplissimis Addibus
Super Anatomiam Mundini idi. 1522 ve 1523'te Berengario, Mondino'nun
çalışmalarını yerine koyması beklenen bir kitap olan Isagogae, ırklarını
serbest bıraktı. 1522’deki baskısından farklı olarak, burada sunulan 1523
tarihli baskısında, kalbi gösteren kaslarda bazı değişiklikler olmak üzere,
kalbin ve beynin iki kısmının dört tane daha fazla çizimi mevcuttur.
Bazıları tarafından Berengario'nun bu özel çizimler üzerinde çalışmadığı
düşünülür, ancak bu iddiaların kesin olması imkansızdır. Her iki
Berengario eserinde de gravürlerin sanatçının Hugo da Carpi (1455–1523)
tarafından yapıldığı da iddia edilmiştir(5)
5. Bourdon, Amé: Nouvelles Tables Anatomiques:
Amé Bourdon, Fransa'nın Cambrai şehrinde, 1636 veya 1638'de
İspanyol tacının hizmetinde bir mühendisin oğlu olarak dünyaya gelmiştir.
Fen bilimleri alanında yoğun olarak çalıştıktan sonra, 37 yaşında Douai'de
üniversiteye gitmeye karar veren yazar hayatının büyük bir bölümünde
Cambrai'de doktor olarak çalışmış ve 21 Aralık 1706'da hayatını
kaybetmiştir. 1678'de, Amé Bourdon, büyük olasılıkla patronu Jacques
Theodore de Brias’ın yardımıyla çift folio anatomik plaklarını, Nouvelles
Anatomik Tabloları adıyla yayınladı. Çalışma, tam insan figürleri
oluşturmak için bir araya getirilebilen 16 ayrı plakadan oluşmaktadır.
Bourdon'un kendisi tarafından çizilen plakalar, aşındırma iğnesi ve bakır
levha üzerindeki burin kullanılarak oluşturulmuş olup ve oymacı Daniel
Le Bossu tarafından da imzalanmıştır (1671-1678). Bazı kopyalar, yayıncı
tarafından, başlık sayfası ile Bibliothèque Nationale’de çalışmanın girişi
olarak elle boyanmıştır ve muhtemelen koyu kısımlar kimyasal karışımlar
yardımıyla aydınlatılmıştır. Anatomik görüntüler harflerle etiketlenmiş ve
daha sonra 12 aylık bir çalışma ile tanımlanmıştır. Nouvelle Description
Anatomique de Les Partis du Corps Humain eseri 1679'da Cambrai'de
yayınlanmıştır. Ulusal Tıp Kütüphanesi kopyası, çağdaş metotlar ile
birbirine bağlanmıştır, ancak sayfaları büyük ölçüde eşleştirilerek bilim
camiasına açılmıştır. Çünkü ilk yayınevi ciltleme esnasında kağıdın
yönünü dikkate almamıştır. Kağıt, nem ve diğer çevresel koşullar
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nedeniyle yüzyıllar boyunca genişledikçe ve daraldıkça, plakaların farklı
kısımları farklı oranlarda şekil değiştirmiş olup, oluşabilecek muhtemel
hasarlar Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından öngörülerek tedbirler
alınmıştır(6).
6. Bidloo, Govard: Ontleding Des Menschelyken Lichaams.
Govard Bidloo, 1649'da Amsterdam'da doğmuş olan ve 1688'den
1694'e kadar Lahey'de anatomi profesörü olarak çalışmalarını sürdürmüş
olan başarılı bir yazardır. Daha sonra 1702'de Kral'ın ölümünden sonra,
esasen Hollanda doğumlu olan III. William'ın doktoru olarak İngiltere’ye
atanmıştır. Ancak aynı yıl, Bidloo, 1713'te ölümüne kadar eski
pozisyonunu almak için Leyden'e geri dönmüştür. Döneminin en iyi
tanınan anatomisti olan Govard Bidloo'nun en ünlü eseri, 1685 yılında
Amsterdam'da yayınlanan ve 107 bakır levha gravür içeren anıtsal
Anatomia Humani Corporis'iydi. Zamanın en büyük ve pahalı anatomik
atlası olsa da, iş finansal bir başarı yakalayamamıştı. 1690'da aynı plakları
kullanarak Ontleding des Menschelyken Lichaams adlı bir Hollandaca
çeviri yayımladı. Bu baskı da iyi satmayınca, Bidloo'nun yayıncısı, 300'den
fazla basılmış levhayı, İngilizce bir anatomi uzmanı olan William
Cowper'e sattı. Cowper, levhaları 1698 yılında Oxford'daki kendi İngilizce
dilindeki metni, Bidloo veya orijinal plakaların diğer sanatçılarını
belirtmeden, İnsan Bedeninin Anatomisi başlığı altında yayınladı. Her bir
anatomistin savunmasında yayınlanan çeşitli broşürler de dahil olmak
üzere, Bidloo ve Cowper arasında bir dizi vitriyol değişimi gerçekleşti.
Cowper, çok fazla delil sunmadan, levhaların Bidono'nun olmadığını,
ancak Jan Swammerdam (1637-1680) tarafından görevlendirildiğini ve
onun ölümünün ardından Swammerdam'ın eşinin onları Bidloo'ya sattığını
iddia etti. Bidloos'un çalışmalarındaki çizimler Gérard de Lairesse (1640–
1711) tarafından tekrar çizildi ve Abraham Blooteling (1640–1690) ve
Peter van Gunst (1659-1724) tarafından oyuldu.
Ulusal Tıp Kütüphanesi kopyası, orjinale sadık kalarak deri kısımları
restore etmiştir ancak sayfaları büyük ölçüde sıralı halde sunamamıştır,
çünkü ilk ciltleyici kağıdın arka yüzünün baskısını dikkate almamıştır.
Kağıt, nem ve diğer çevresel koşullar nedeniyle yüzyıllar boyunca
genişledikçe ve daraldıkça, plakaların farklı kısımları farklı oranlarda şekil
değiştirmiş ve bu kısımların restorasyonu yine orijinal sürüme sadık
kalarak restore edilmiştir(7).
7. Shou, Hua: Jushikei Hakki
Hua Shou, 14. yüzyılın ortalarından yaşamış olan kendi halinde bir Çin
doktoru olarak bilinecek iken, 1341'de ilk kez yayınlanan nabızla ilgili
Nan-Ching bölümü ile nabız hakkında sistematik bir yorumu yazan ilk kişi
olarak tarihe geçmiştir. Nan-Ching, “Çin Tıbbı Kanunu” olarak tercüme
edilen iki ciltlik kısa bir makaleden oluşmaktaydı. Bu bölümlerden bazıları
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beşinci yüzyıla kadar popülerliğini korumuştur. Nan-Ching, nabız
hakkında yeni bilgiler içeriyordu ve Hua Shou, nabız ve hastanın hayati
enerjisi arasında bağ kurulabileceğine inanıyor ve bu fikrini yanında eğitim
gören her Çinli’ye öğretiyordu. Aynı zamanda, Hua Shou, Akupunktur
uygulamasında kullanılan bir klasik olan “On Dört Merivi'nin Yolları ve
İşlevleri” olarak tercüme edilen Shi Si Jing Fa Hui'yi yayınladı. Hua
Shou’ya göre uygulama üç parçaya ayrılmaktaydı: ilk olarak kol ve
bacaklardaki sorunlar giderilir, ardından arter ve ven dolaşımı ele alınır son
olarak da kendi vücudu kendi metotları ile ayırdığı on dört meridyen ile
ayrı ayrı değerlendirilir diyordu. Birçok Batı anatomistinden farklı olarak
Hua Shou, vücudun kas sistemini veya iskeletini tasvir etmez veya tarif
etmezdi. Aslında bu dönemde ve yüzyıllar sonra, Çinli doktorlar "kas" için
özel bir terimden yoksundu. Japon doktorlar, geleneksel Çin tıbbından,
özellikle klasik metinlerin çoğundan yoğun bir şekilde etkilendiler. Bu
nedenle, Çin tıbbı klasikleri Japonya'da, genellikle Japonca okuma
işaretleri ve bazen de yorumlarla birlikte tekrar basılmıştır. Japonca
Jushikei hakki olarak bilinen Shi si jing fa hui, Japonya'da birçok kez
yayınlandı; Aslında bu 1716 Tokyo baskısını yayınlamak için kullanılan
tahta blokların ilk önce bir önceki baskı için yıllar önce kesilmiş olması
mümkündür. Kitaba eklenen çıkan en yeni metin, 1528 tarihli Sei Oyo
Shiken tarafından yazılmış bir önsözdür ve bu tarihten sonra eserde
herhangi bir değişiklik olmamıştır(8)
8. Ketham, Johannes: Fasiculo De Medicina
Johannes de Ketham, onbeşinci yüzyılın sonunda İtalya'da yaşayan bir
Alman doktordur. Onun hakkında çok az şey biliniyordu, ancak birçok kişi
tarafından 1460'da Johannes von Kirchheim adında Viyana'da çalışan bir
doktor olarak tanımlandı. Fasiculo de Medicina, ilk defa 1491'de
Venedik'te basılan Ketham'ın anıtsal Fasciculus Medicinae'sinden
Sebastiano Manilio tarafından İtalyancaya çevrilmiştir.
Fascliculus Medicinae, anatomik illüstrasyonlar içeren ilk basılı kitap
olması açısından tarihi önemi yüksek olan bir eserdir. Italyanca çeviri, eski,
Latin baskısından daha üstün olan yeni gravürlerden yapılan
illüstrasyonların yanı sıra bazı yeni illüstrasyonlar ve yeni metinler
içermektedir. Metnin kendisi, çoğu aynı zamanda ortaçağ döneminden
olan Ketham tarafından düzenlenen kısa tıbbi tedavilerin bir
koleksiyonudur(9).
9. Estienne, Charles: De Dissectione Partium Corporis Humani Libri
Tres.
Charles Estienne ya da Carolus Stephanus, ünlü bir hanedanının
kurucusu Henri Estienne'nin üçüncü oğlu olarak Paris'te 1504'te doğdu.
Ailenin evinde mükemmel bir eğitim almış, tıpta küçük yaşta üstün bir
yetenek göstermiş ve hekim olarak eğitilmiştir.Kardeşi, ünlü yazar Robert,
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tartışmalı teolojik yayınları nedeniyle 1550 yılında Cenevre'ye taşınmaya
zorlandığında, Charles, ailenin bilimsel çalışmalarının Paris kısmını
devralmıştır. Yerel yayınevleri aracılığıyla L'Agriculture et Maison
Rustique (1554) ve Thesaurus Ciceronianus (1557) dahil olmak üzere bir
çok önemli tarım eserleri de yazdı ve yayınladı. Ancak basım işinde
başarısız oldu ve on yıl sonunda, 1564'te öldüğü Châtelet'teki borçları için
hapsedildi. Çalışmalarının büyük çoğunluğu 1559 yılında ünlü Jean
“Mercure” Jollat tarafından yapılan gravürlerle tamamlandı, ancak aile
bireyleri bu gelişmeyi dava açarak takip etti. De Dissectione Partium
Corporis Humani Libri Tres, 1565'te Estienne ailesinin yakın bir üyesi olan
Simon de Colines'in basımıyla yayımlandı ve bir Fransız çevirisi olan La
Disection Des Parties Du Corps Humaine, bir sonraki yıl yayınlandı. 1539
yılında işin aslen planlandığı gibi çıkması, Vesalius'un De Fabrica'nın
1543'te yayınlanmasıyla elde edilen önemli ilklerin çoğunu gölgede
bıraktığı da bilim camiası tarafından düşünülmektedir. Bilinmeyen bir
nedenden ötürü, gravürlerin birçoğu baskıdan çok sonraları ilgi görmeye
başlamıştır(10).
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROFİLİ: HEMŞİRELİK
BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ
Profile of University Students: Nursing Department Example
Arzu YÜKSEL
1. Giriş
Üniversite, bilimsel bilgiyi araştırma yoluyla üreten, öğreten ve yayan
kuruluştur. Üniversitelerin eğitim ve öğretim fonksiyonu üç temel
bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler, öğretim programları, öğretim
elemanları ve üniversite öğrencisidir (Aktan, 2005:13). Üniversite
eğitiminin etkili, kaliteli ve verimli olabilmesi, nitelikli insan gücünün
yetiştirilebilmesi, bu bileşenler arasındaki ilişkinin sağlıklı ve uyumlu
olmasına bağlıdır (Özgüven, 1997:50). Ülkemizde öğrenciler zorlu bir
yarış sonucunda üniversite öğrenimi girmeye hak kazanmaktadır. Farklı
kültürlerden, hayat tarzlarından ve farklı çevrelerden gelen üniversite
öğrencisi, toplumun sosyo-kültürel özelliklerinin en canlı göstergesidir. Bu
öğrenci gruplarının bir kısmını da hemşirelik öğrencileri oluşturmaktadır.
Uluslararası Hemşirelik Konseyi (ICN) hemşireliği “Bireyin, ailenin ve
toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yardım eden ve hastalık halinde
iyileştirme ve rehabilite etmeyi sağlayan bir meslek grubu olarak
tanımlamaktadır (www.icn.ch/who). Hemşireliğin eğitim ve uygulama
süreci, şimdiki zamana gelinceye kadar birçok aşamalardan geçmiştir.
Gelişmiş ülkelerin birçoğunda, hemşirelik eğitim ve uygulamaları
bugünün gereksinimlerine büyük ölçüde cevap verebilecek durumdadır.
Ülkemizde hemşirelik eğitimi diğer ülkelerdeki gelişim süreçlerine
benzerlik göstermesine karşın daha yavaş yoluna devam etmektedir.
Türkiye’de 1925 yılında orta öğretime dayalı olan ve eğitim süresi iki
yıl üç ay olan Kızılay Hemşire Okulu ile başlayan hemşirelikte örgün
eğitim, 1946 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı’na bağlı ortaöğrenime
dayalı bir program olarak sürmüştür. Bu eğitime 1955 yılında üniversite
düzeyinde lisans eğitimi veren hemşirelik yüksekokulları da eklenmiştir.
1985 yılına kadar iki farklı düzeyde (lise ve üniversite düzeyinde) devam
eden hemşirelik eğitimine, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının
açılmasıyla üçüncü bir eğitim düzeyi daha eklenmiştir. Liseden ve
üniversiteden mezun olan hemşireler aynı pozisyonda çalışmışlardır.
Yıllarca bu farklı düzeylerde okutulan hemşirelik eğitimi, günümüzde lise
ve lisans düzeyinde sürmektedir (Özcan ve Yiğit, 2000). Bugün Türkiye’de
Mayıs 2018 itibariyle 93’ü devlet, 28’i vakıf olmak üzere toplam 121
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hemşirelik lisans programı vardır (https://yokatlas.yok.gov.tr) ve yeni
üniversiteler ve sağlık yüksekokullarının açılmasıyla sayı gittikçe
artmaktadır.
Profil, herhangi bir bireyin ya da öğenin içsel ve dışsal etkenler göz
önüne alarak irdelenmesi, bu birey ve öğelerin ayırt edici özelliklerinin
tümü olarak tanımlanmaktadır. Profil araştırmaları ise yapılan araştırmanın
evrenini oluşturan hedef grubun mevcut durumunu çeşitli özellikleri
açısından betimlenmesidir (Erkan ve ark. 2002:109).
Öğrencilerin profillerini belirlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalar
öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarını, üniversitedeki verilen eğitimin
durumu, öğrencilerin sosyal yaşama ilişkin görüşleri ve ileriye yönelik
beklentilerinin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu noktada da öğrenci
kitlesinin iyi tanınması öğrencilere verilen eğitimin kalitesini de
artıracaktır (Keskin, 2007). Hemşirelik öğrencisinin toplumsal ve mesleki
gelişiminde içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve kültürel imkânlar
oldukça önemlidir. Diğer bir ifade ile hemşirelik öğrencisinin hangi sosyal,
ekonomik ve kültürel şartlar içinde olduğunu bilmek akademik başarısı ve
geleceğe yönelik hedefleri konusunda fikir verecektir. Bu açıdan
hemşirelik öğrencisini farklı yönleriyle tanımak ancak öğrenciye yönelik
profil araştırmaları yapmakla mümkün olacaktır.
Öğrenci profilini yansıtan bir çalışma yapmak hem akademik hem de
kurum tarihi açısından önemlidir. Çünkü önceki dönemlerde yapılmış
benzer profil araştırmalarla karşılaştırma ve böylelikle belirli bir dönemin
üniversite gençliğinin kişisel (demografik) özellikleri, sosyal ve akademik
özellikleri ile gelecekle ilgili beklentilerinin daha net bir görüntüsünün
ortaya çıkmasına katkıda bulunulabilecektir. Kurum tarihi açısından ise bu
tür araştırmaların boylamsal yapılmasında ve böylelikle farklı dönemlerde,
öğrenci profilindeki değişmelerin izlenmesinde gerek yöneticiler gerekse
akademisyenler için son derece önemli bir bilgi birikiminin oluşturması
açısından önemlidir.
2. Amaç
Çalışmada; hemşirelik öğrencilerinin demografik özellikleri, aile ve
kendilerinin ekonomik durumlarını değerlendirmeleri, spor ve egzersiz
yapma durumları, sigara ve alkol kullanma alışkanlıkları, okul başarılarını
değerlendirmeleri, beslenme alışkanlıkları, aile ve arkadaş ilişkilerini
değerlendirmeleri ve kendilerinde gördükleri olumlu ve olumsuz kişilik
özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
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3. Gereç ve Yöntem
3.1. Araştırmanın Şekli
Çalışma, hemşirelik öğrencilerinin profillerinin belirlenmesi amacıyla
tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.
3.2. Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini bir Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümünde 2017-2018 eğitim döneminde öğrenim gören bütün (N=425)
öğrenciler oluşturmuştur. Örneklemini ise 347 öğrenci oluşturmuştur.
Evrenin % 81.65’ine ulaşılmıştır.
3.3. Veri Toplama Araçları
Verilerin toplanmasında “Öğrenci Bilgi Formu” kullanılmıştır.
3.4. Öğrenci Bilgi Formu
Bu form, hemşirelik öğrencilerinin demografik özellikleri, aile ve
kendilerinin ekonomik durumlarını değerlendirmeleri, spor ve egzersiz
yapma durumları, sigara ve alkol kullanma alışkanlıkları, okul başarılarını
algılama biçimleri, beslenme alışkanlıkları, aile ve arkadaş ilişkilerini
değerlendirmeleri ile ilgili 35 sorudan oluşmaktadır.
3.5. Verilerin Toplanması
Çalışmanın yapılabilmesi için ilgili Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekanlığı’ndan yazılı izin alınmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilere bilgi
formu verilmeden önce çalışmanın amacı açıklanmış, çalışmaya katılımın
gönüllü olması gerektiği belirtilerek öğrencilerden sözel izinleri alınmıştır.
3.6. Araştırmanın Sınırlılıkları
Çalışma sadece bir hemşirelik programındaki öğrencileri
kapsamaktadır ve dolayısıyla sonuçlar sadece bu programa genellenebilir.
3.7. Verilerin Değerlendirilmesi
Elde edilen veriler SPSS 23 istatistiksel paket programıyla
değerlendirilmiştir. Verilerin analizi frekans ve yüzdeler üzerinden
yapılmıştır.
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4. Bulgular
Tablo 1. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özellikleri (n=347)
Özellikler
Yaş (x̄=20.01±1.66)

Sınıf

Cinsiyet

Mezun olunan lise

En uzun yaşanan yer

Şu An Yaşadığı Yer

Kendi ekonomik
durumunu algılaması

Aylık ekonomik gelirin
nereden olduğu

Sayı

Yüzde

18-19 yaş

157

45.2

20-21 yaş

139

40.1

22 -33

51

14.7

Birinci

94

27.1

İkinci

90

25.9

Üçüncü

84

24.2

Dördüncü

79

22.8

Kadın

237

68.3

Erkek

110

31.7

Temel Lise

75

21.6

Anadolu Lisesi

209

60.2

Sağlık Meslek Lisesi

32

9.3

Meslek Lisesi

31

8.9

Köy/Kasaba

67

19.3

İlçe

91

26.2

İl

189

54.5

Devlet yurdu

236

68.0

Özel yurt

40

11.6

Ailesiyle birlikte

39

11.2

Arkadaşlarıyla evde

32

9.2

İyi

72

20.7

Orta

230

66.3

Kötü

45

13.0

Burs

136

39.2

Kredi

128

36.9

Aile

74

21.3

Çalışıyor

9

2.6
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Sosyal aktivitede
bulunma durumu

Evet

113

32.6

Hayır

234

67.4

Arkadaş grubu olma
durumu

Evet

305

87.9

Hayır

42

12.1

Yalnız
1-5 kişi
6-10 kişi
11 ve üstü kişi

27
126
82
112

7.8
36.3
23.6
32.3

İyi

280

80.7

Orta

64

18.4

Kötü

3

0.9

İsteyerek

250

72.0

İstemeyerek

97

28.0

İyi

73

21.0

Orta

229

66.0

Kötü

45

13.0

Arkadaş sayısı

Arkadaş ilişkilerini
değerlendirme durumu
Bölümü tercih etme
durumu

Okul başarısını
değerlendirme durumu

Tablo 1’de görüldüğü gibi çalışma kapsamındaki öğrencilerin yaşları
18-33 yaş arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 20.01±1,66’dır.
%27,1’i 1. sınıf, %25.9’u 2. sınıf, %24.2’si 3. sınıf, %22.8’i 4. sınıf
öğrencisidir. Öğrencilerin %68.3’ü kadın, %60.2’si Anadolu Lisesi,
%21.6’sı temel lise, %9.3’ü Sağlık Meslek Lisesi ve %8.9’u Meslek Lisesi
mezunudur. Öğrencilerin %54.5’i il merkezinde ve %26.2’si ilçede
yaşadığını belirtmişlerdir. Şuan yaşadıkları yere bakıldığında öğrencilerin
%68’i devlet yurdunda, %11.6’sı özel yurtta ve %11.2’si aile ile birlikte
evde kalmaktadır.
Öğrencilerin %39.2’si burs, %36.9’u kredi ve %21.3’ü ailesinden
ekonomik destek almaktadır. Kendi değerlendirmelerine göre ekonomik
durumlarını (%66.3) orta ve (20.7) iyi olarak belirtmişlerdir. Öğrencilerin
%87.9’u üniversite ortamında arkadaş grubu olduğunu, %12.1’i arkadaş
grubunun olmadığını, %36.3’ü 1-5 kişilik grup arkadaşı olduğunu,
%80.7’si arkadaş ilişkilerini iyi olarak değerlendirdiklerini ve %7.8’i
yalnız olduğunu belirtmişlerdir (Tablo 1).
Öğrencilerin çoğunluğunun (%67.4) sosyal aktiviteleri bulunmamakta,
büyük oranda (%72) bölümü isteyerek tercih etmekte ve %66’sı okul
başarısını orta düzeyde değerlendirmektedir (Tablo 1).
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Tablo 2. Öğrencilerin Alışkanlıkları ve Sağlık Durumları (n=347)
Alışkanlık ve Sağlık Durum Özellikleri

Sayı

Yüzde

Sigara kullanma
alışkanlığı

Var

54

15.6

Yok

293

84.4

Alkol kullanma
alışkanlığı

Var

29

8.4

Yok

318

91.6

Spor yapma durumu

Evet

114

32.9

Hayır

233

67.1

Hiç yapmıyorum

150

43.2

Haftada 1-2 gün

151

43.5

Haftada 3-4 gün ve
üzeri

46

13.3

Var

193

55.6

Yok

154

44.4

Karbonhidrat

83

23.9

Protein

37

10.7

Sebze-Meyve

21

6.0

Karışık

206

59.4

Var

32

9.2

Yok

315

90.8

Egzersiz yapma
durumu

Düzenli beslenme
alışkanlığı

Beslenme alışkanlığı
tipi

Kronik hastalığı olma
durumu

Öğrencilerin bazı alışkanlıkları ve sağlık özellikleri incelendiğinde;
%84.4’ü sigara ve %91.6’sı alkol kullanmamaktadır. Öğrencilerin %67.1’i
spor ve %43.2’si egzersiz yapmamaktadır. Öğrencilerin %55.6’sı düzenli
beslenme alışkanlığı olduğunu, %23.9’u karbonhidrat, %10.7’si protein
ağırlıklı, yarısından fazlası (%59.4) karışık tipte beslendiğini ve %90.8’i
herhangi bir kronik hastalığı bulunmadığını belirtmektedir (Tablo 2).
Tablo 3. Öğrencilerin Aile Tanıtıcı Özellikleri (n=347)
Aile Tanıtıcı Özellikler

Annenin eğitim durumu

Sayı

Yüzde

Üniversite

33

9.5

Lise

45

13.0

Ortaokul

66

19.0

İlkokul

147

42.4
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Annenin mesleği

Babanın eğitim durumu

Babanın mesleği

Kardeş Sayısı

Ailedeki kaçıncı çocuk

Aile tipi

Ailenin ekonomik
durumunu algılaması

Okur Yazar

15

4.3

Okur Yazar Değil

41

11.8

Ev Hanımı

292

84.1

Memur

13

3.7

İşçi

21

6.1

Emekli

12

3.5

Serbest Meslek

9

2.6

Üniversite

55

15.9

Lise

76

21.8

Ortaokul

75

21.6

İlkokul

113

32.6

Okur Yazar

18

5.2

Okur Yazar Değil

10

2.9

Çalışmıyor

14

4.0

Memur

68

19.7

İşçi

60

17.3

Emekli

73

21.0

Serbest Meslek

132

38.0

1-2 kardeş

87

25.1

3-4 kardeş

190

54.7

5 ve üzeri kardeş

70

20.2

Birinci

118

34.0

İkinci

97

28.0

Üçüncü

69

19.9

Dördüncü ve üzeri

63

18.1

Çekirdek

269

77.5

Geniş

68

19.6

Parçalanmış

10

2.9

İyi

72

20.7

Orta

262

75.5

Kötü

13

3.8
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Aile içi ilişkilerini
değerlendirme durumu

İyi

286

82.4

Orta

58

16.7

Kötü

3

0.9

Anne yaklaşımını
algılama durumu

Demokratik

302

87.0

Demokratik değil

45

13.0

Baba yaklaşımını
algılama durumu

Demokratik

286

82.4

Demokratik değil

61

17.6

Ailede genetik hastalık
olma durumu

Var

69

19.9

Yok

278

80.1

Öğrencilerin annelerinin eğitim durumuna bakıldığında %46.7’si
ilkokul/okur-yazar, %13’ü lise, %19’ı ortaokul, %9.5’i üniversite mezunu
olup %11.8’i okur-yazar değildir. Anne mesleğine göre öğrenci dağılımına
bakıldığında ise annesi çalışmayan/ev hanımı olan öğrenci oranı
%84.1’dir. Bu oran annesi memur, işçi olan ya da serbest çalışan öğrenciler
için %12.4, emekli olanlar için ise %3.5’dir. Öğrencilerin babaları ile ilgili
özelliklere bakıldığında; %32.6’sının ilkokul, %21.8’inin lise, %21.6’sının
ortaokul, %15.9’unun üniversite mezunu olduğu, %2.9’unun ise okuryazar olmadığı görülmektedir. Baba mesleği; serbest (%38), işçi (%17.3)
ve memur (%19.7) olan öğrencilerin oranları birbirine yakındır. Bunun
dışında öğrencilerin %21’inin babası emekli ve %4’ü işsizdir (Tablo 3).
Öğrencilerin %54.7’si 3-4 çocuklu, %20.2’si 5-12 çocuklu, %4.3’ü tek
çocuklu aileden gelmekte olup, %34’ü ailesinde ilk çocuk, %28’i 2.çocuk,
%19.9’u 3.çocuk ve %18.1’i 4.-12. çocuktur. Öğrencilerin %77.5’i
çekirdek aileye sahip olup, %75.5’inin kendi değerlendirmesine göre aile
ekonomik durumu orta düzeydedir. Öğrencilerin aile içi ilişkilerine
bakıldığında; %82.4’ü aile içi ilişkileri iyi olarak, büyük çoğunluğu (%87)
anne yaklaşımını ve (%82.4) baba yaklaşımını demokratik olarak
değerlendirmekte
ve
ailelerinde
(%80.1)
genetik
hastalık
bulunmamaktadır (Tablo 3).
Tablo 4. Öğrencilerin Kişilik Özellikleri (n=347).
Kişilik Özellikler

Sayı

Yüzde

Dürüst

259

74.6

Hoşgörülü

253

72.9

Sakin

197

56.8

Olumlu kişilik özellikler*
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Kendine güvenen

170

49.0

Girişken

141

40.6

Hızlı çözüm üreten

134

38.6

Araştırmacı

103

29.7

Diğer (açık sözlü, ön yargısız, kararlı)

14

4.0

Sabırsız

183

52.7

Çabuk sinirlenen

174

50.1

Çekingen

121

34.9

Savunucu (inatçı)

115

33.1

Pasif

61

17.6

Diğer (alıngan, kıskanç, kararsız)

20

5.8

Olumsuz kişilik özellikler*

* n katlanmıştır, yüzdeler n’e göre alınmıştır.
Öğrencilerin kişilik özelliklerine bakıldığında; öğrenciler kendilerinde
olumlu kişilik özellikleri olarak dürüstlük (%74.6), hoşgörülük (%72.9),
sakinlik (%56.8), kendine güvenen (%49), girişken (%40.6), hızlı çözüm
üreten (%38.6) ve araştırmacı (%29.7) olarak belirtmektedirler (Tablo 4).
Öğrenciler kendilerinde olumsuz kişilik özellikleri olarak ise %52.7’si
sabırsız, %50.1’i çabuk sinirlenen, %34.9’u çekingen, %33.1’i savunucu
ve %17.6’sı da pasif olarak görmektedirler (Tablo 4). Öğrencilerin olumlu
kişilik özelliklerini daha çok ifade etmeleri pozitif bir durumdur (Tablo 4).
5. Tartışma
Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.01±1.66’dır. Benzer
şekilde Ünal ve arkadaşları (2008), Çilingir ve Aydın (2017), Özdelikara
ve Babur (2016) hemşirelik öğrencileriyle yaptıkları çalışmada sırasıyla
öğrencilerin yaş ortalamalarını 20.92±1,66, 20.0±1.70 ve 20.42±1.96
olarak saptanmıştır.
Öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılıma bakıldığında %68.3 kadın ve
%31.7 oranında erkek öğrencilerin olduğu görülmektedir. Tarihsel gelişim
süreci içinde hemşirelik mesleği kadınlara özgü bir meslek olma özelliğini
sürdürmüştür. Özellikle toplumumuzda, hastalara verilen bakımın ve
özenin kadının doğası ile ilgili olduğu düşünüldüğü için yakın geçmişe
kadar hemşirelik mesleği bir kadın mesleği olarak kabul edilmiştir. Ancak
bu düşüncenin değiştiğini görmekteyiz. Ülkemizde yürütülen diğer
hemşirelik öğrencileriyle yapılan çalışma sonuçlarına bakıldığında Zencir
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ve Eşer (2016) %64.9, Özdelikara ve arkadaşları (2016) %71.6, Karadağlı
(2016) %73.5, Özdelikara ve Babur (2016) %75.4, Çilingir ve Aydın
(2017) %81.8’i ve Çingöl ve arkadaşları (2018) %83.6 oranında kadın
öğrenci belirlemiştir.
Öğrenciler mezun oldukları liselere göre incelendiğinde, %60.2’sinin
Anadolu lise mezunu olduğu belirlenmiştir. Bu bulguyu daha önce yapılan
araştırmalarda desteklemektedir (Ender ve ark. 1990; Yalın 1990;
Yanıkkerem ve ark. 2004; Özdelikara ve Babur 2016; Çingöl ve ark. 2018).
Hemşirelik mesleğini seçen öğrencilerin, sağlık meslek lisesi
mezunlarından Anadolu Lisesi mezunlarına doğru bir değişim gösterdiğini
görmekteyiz. Buna göre çalışmaya katılan öğrencilerin yarıdan fazlasının
Anadolu Lisesi mezunu olması, hemşirelik öğrencilerinin statüsündeki
yükselmeyi göstermesi açısından önemlidir.
Çalışmaya katılan öğrencilerin (%68) devlet yurdunda ve (%11.2)
ailesiyle birlikte evde kaldığı belirlenmiştir. Öğrencilerin yarısından
fazlasının (%54.5) yaşamının büyük bölümünü il merkezinde geçirdiği,
çoğunluğunun kendi (%66.3) ekonomik durumlarını orta düzeyde
gördüğü, burs (%39.2) ve kredi (%36.9) aldıkları, çoğunluğunun (%67.4)
sosyal aktiviteleri bulunmadığı ve %66’sının okul başarısını orta düzeyde
değerlendirdikleri saptanmıştır. Benzer çalışmalarda da bu bulgular
desteklenmektedir (Karadağlı 2016; Özdelikara ve ark. 2016; Özdelikara
ve Babur 2016; Çingöl ve ark. 2018: ). Bu bulgular bize öğrencilerin
çoğunluğunun ailesinden uzakta eğitim aldığı, yarısından fazlasının burs
ve kredi desteği ile ekonomik giderlerini karşıladığını göstermektedir. Bu
durum, öğrencilerin yaşamla ilgili güçlüklerle mücadele etmelerinde ve
kişisel gelişimlerinde bir avantaj olarak görülebilir.
Öğrencilerin büyük oranda (%72) bölümü isteyerek tercih ettikleri
saptanmıştır. Bu bulgu doğrultusunda öğrencilerin bu bölüme isteyerek
geldikleri söylenebilir. Ayrıca bu bulgu bize hemşirelik öğrencilerinin
giderek daha istekli öğrencilerden oluştuğunu göstermesi açısından
önemlidir. Benzer şekilde yapılan çalışmalarda da öğrencilerin hemşirelik
mesleğini isteyerek seçtikleri saptanmıştır (Dinç, Kaya ve Şimşek 2007;
Ünlü, Özgür ve Gümüş 2008; Özpancar, Aydın ve Akansel 2008; Şirin,
Öztürk, Bezci, Çakar ve Çoban 2008; Tunç, Akansel ve Özdemir 2010;
İnce ve Khorshid 2015; Özdelikara ve ark. 2016). Daha önce yapılan
çalışmalarda sırasıyla öğrencilerin sadece %28.1’inin (Özsoy ve ark.
1999), %20.4’ünün (Erkal ve Yalçın 2003) ve %18.5’inin (Karadakovan
1996) hemşireliği isteyerek tercih ettikleri tespit edilmiştir. İnsan
sağlığının korunmasında, iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde önemli bir
yeri olan hemşirelik mesleğinin gençler tarafından bilinerek ve istenerek
seçimi meslek bilincinin oluşumunda önemlidir (Buzlu ve Kutlu 1997).
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Öğrencilerin büyük çoğunluğunun arkadaş (%87.9) gurubunun olduğu
ve arkadaş (%80.7) ilişkilerini iyi olarak değerlendirdikleri saptanmıştır.
Bu bulgu öğrencilerin okula uyum sağladıklarını düşündürmektedir.
Üniversiteye uyum sağlayabilen öğrencinin okul başarısını da olumlu
yönde artacaktır.
Öğrencilerin (%84.4) sigara ve (%91.6) alkol almadıkları saptanmıştır.
Sigara içen öğrenci sayısı 54, alkol alan öğrenci sayısı ise 29’dur. Bu
rakamlar az gibi görünmekle birlikte ancak bağımlılık çözülmesi gereken
önemli bir problemdir. Öğrencilere bu konularda danışmanlık verilmelidir.
Öğrencilerin %90.8’inde kronik bir hastalık olmadığı tespit edilmiştir.
Öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%67.1) spor ve (43.2) egzersiz
yapmadıkları saptanmıştır. Bu bulguyu, Karaahmetoğlu ve arkadaşlarının
(2014) yaptığı araştırma sonuçları da desteklemekte olup, yaptığı
çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin %95.2’sinin kronik hastalığının
bulunmadığını, %78.1’i hiç sigara içmediğini, %50.5’inin sağlık
durumunun iyi olarak değerlendirdiklerini bildirmiştir (Karaahmetoğlu ve
ark. 2014). Aynı şekilde Ayaz ve arkadaşlarının (2005) yaptığı
çalışmalarında % 73.5’inin sigara, % 89.0’ının alkol kullanmadığı,
%82.5’inin sürekli takip ve tedavi gerektiren herhangi bir kronik hastalığı
olmadığını bildirmişlerdir (Ayaz ve ark. 2005). Ancak öğrencilerin
yaklaşık yarısından fazlasının spor ve yarısına yakının egzersiz yapmadığı
düşünülürse, öğrencilerin sporu bir yaşam biçimi haline getirmedikleri
söylenebilir. Yiğit ve arkadaşlarının (2004) Türkiye’de hemşirelerle
yaptıkları bir çalışmada da benzer biçimde hemşirelerin önemli bir
kısmının spor yapmadıklarını belirtmiştir. Ülker ve arkadaşlarının (2001)
“Türkiye’de Hemşirelik” raporunda Sağlık Yüksekokullarının sosyal ve
spor tesislerinin yetersiz olduğu bildirilmiştir. Öğrencilerin
yararlanabileceği sosyal ve spor tesislerinin sağlanması ve sportif
faaliyetlere duyarlılıklarının arttırılması ile öğrencilerin spor yapma
alışkanlıklarının oluşturulması sağlanabilir.
Öğrencilerin anne ve babalarının eğitim düzeyleri ve meslekleri
incelendiğinde, yarısına yakın (%42.4) annesinin, (%32.6) babasının
ilkokul mezunu olduğu, %84.1’inin annesinin ev hanımı ve %38’inin
babasının serbest meslek sahibi olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar yapılan
çalışmalarla benzerlik göstermektedir (Kırağ 2015; Karadağlı 2016;
Özdelikara ve ark. 2016; Özdelikara ve Babur, 2016; Çingöl ve ark. 2018).
Yapılan çalışmalarda hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin anne ve
babalarının eğitim düzeyleri 1988’lerden 2018 yılına kadar çok fazla
farklılık olmadığı görülmektedir. Bireyin kişisel ve sosyokültürel
özellikleri, ekonomik olanakları, akademik başarısı, mesleğe bakış açısı
meslek seçimini etkileyen faktörlerdir. Bu faktörlerin pek çoğu
ebeveynlerin eğitim durumu ile yakından ilişkilidir (Lai ve ark. 2006;
Özpancar ve ark. 2008; Önler ve Saraçoğlu 2010; Kırağ 2015; Altunkürek
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2017). Özellikle anne eğitim düzeyinin, bireyin sosyokültürel gelişimi
üzerinde belirgin etkisi olduğu bilinmektedir Elde edilen bu bulgu, düşük
eğitim düzeyine sahip ebeveynlerin çocuklarının hemşirelik mesleğini
seçtiğini ortaya koymaktadır. Hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin
anne ve babalarının eğitim düzeyleri literatürde, bu bulguya paralel olarak,
düşük eğitim ve sosyoekonomik düzeye sahip ebeveynlerin çocuklarının
hemşirelik mesleğini seçtikleri bildirilmektedir (İnce ve Khorshid 2015).
Bu seçimin, ailenin çocuğunun mezun olduktan sonra hızlı ve kolay bir
şekilde meslek sahibi olup gelir elde etme isteğinden kaynaklandığı
değerlendirilmektedir.
Öğrencilerin aile ekonomik durumlarını değerlendirmelerine
bakıldığında, %75.5’inin ailesinin ekonomik durumunu orta düzeyde
değerlendirdiği saptanmıştır. Benzer şekilde, hemşire öğrencilerin mesleğe
ilişkin görüşleri ve mesleği algılayışları ile ilgili yapılan çalışmalarda
Özsoy ve arkadaşları (1999) öğrencilerin %63.2’sinin, Turgay ve
arkadaşları (2005) %67.2’sinin, Tüfekçi ve Yıldız (2009) %79,6’sının,
Tercan ve arkadaşları (2017) %78,4‟ünün orta gelirli ailelerden geldiğini
tespit etmişlerdir.
Çalışmaya katılan öğrencilerin %4.3’ü evin tek çocuğu, %54.7'sinin
kardeş sayısı 3-4 ve %20.2’sinin kardeş sayısı 5 ve daha fazladır. Aile
yapısı, çoğunlukla çekirdek yapı (%77.5) göstermesine karşın çocuk
sayısının fazla olması dikkati çeken önemli bir özelliktir. Öğrencilerin
%82.4’ünün aile içi ilişkileri iyi olarak, büyük çoğunluğunun (%87) anne
yaklaşımını ve (%82.4) baba yaklaşımını demokratik olarak
değerlendirdikleri saptanmıştır. Bu bulgular bize öğrencilerin sağlıklı aile
içi iletişimi olduğunu düşündürmektedir.
Bilgi çağındaki gelişmeler ve değişen yaşam koşulları, yaşamın her
alanında özellikle de iş dünyasında karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle iş
yaşamında karşılaştığı sorunları çözen, sürekli kendini geliştiren bireylere
ihtiyaç duyulmakta ve tercih edilmektedir. Bilgi çağındaki sağlık bakım ve
eğitim sistemi, öğrencilerin bilgiyi alıp vermesi yerine, araştırma
yapabilmesi, sorun çözebilmesi, yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi çeşitli
düşünme yollarını bilmesi ve uygulayabilmesi, öğrenme sürecinde etkin
olabilmesi gibi birçok niteliğe sahip olmalarını beklemektedir. Çalışma
sonucunda öğrenci hemşirelerin kendilerinde olumsuz kişilik özelliği
olarak %52.5 oranında pasif ve çekingen kişilik özellikleri belirttikleri
görülmektedir. Yarının hemşiresi olacak öğrencilerin; kendini tanıma, öz
kontrol, atılganlık, kendini uygun dile getirme, empati gibi gelişmiş kişiler
arası iletişim ve problem çözme becerilerini mesleki eğitimi sürecinde
kazanması ve mezun olduklarında bu becerilere sahip olması
beklenmektedir. Hemşireler, sağlık ekibi içerisinde rol alan, ekibin en
önemli üyelerinden birisidir. Hemşirelik eğitiminde sağlık ekibine yön
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6. Sonuç ve Öneriler
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, hemşirelik öğrencilerinin
çoğunluğunu (%68.3) kadın öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin
yarıdan fazlası (%60.2) Anadolu Lisesi mezunudur. Büyük bir kısmı
“orta” gelir düzeyine sahip olup, devlet yurdunda kalmakta ve (%39.2)
burs ve (%36.9) kredi almaktadır. Öğrencilerin çoğu, kendi isteğiyle
hemşirelik mesleğini seçmiştir. Öğrenci velilerinin eğitsel profili düşük
olanların çocuklarının hemşirelik mesleğini seçtiği tespit edilmiştir.
Hemşirelik öğrencileri genelde serbest meslek, işçi, memur ve emekli
babaların çocuklarıdır. Öğrencilerin annelerinin %84.1 gibi oldukça büyük
bir çoğunluğu ev hanımı olup, %57.4 oranında 3-4 kardeşe sahip oldukları
belirlenmiştir. Öğrencilerin genellikle (%26.2) ilçe ve (%54.5) il merkezi
gibi kırsal kesime nazaran eğitim olanaklarının daha fazla sunulduğu
yerleşim birimlerinde yaşamakta olup, genelde kent kökenli ailelerden
geldikleri söylenebilir. Öğrenciler kendilerinde büyük oranda (%74.6)
dürüst ve (72.9) hoşgörülülük kişilik özelliklerine sahip olduklarını
belirttikleri görülmektedir.
Bu alanda gelecekte yapılacak olan çalışmalarda öğrencilerin kitap
okuma alışkanlıkları, kütüphaneyi kullanma, kulüplere ve mesleksel
derneklere üye olma ve kongreleri takip etme durumları gibi özelliklerinin
değerlendirilmesi önerilir.
Teşekkür Yazısı
Bu çalışmanın anket uygulamasına katkılarından dolayı çalışmaya
katılan hemşirelik öğrencilerine teşekkür ederim.
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ÜNİVERSİTEYE UYUMDA AKRAN DANIŞMANLIĞI
Peer Counseling in Adaptation to University
Arzu YÜKSEL
1. Üniversite Yaşamına Uyum
Bireyin kendisi ve çevresi ile iyi ilişkiler kurabilmesi ve kurduğu
ilişkileri sürdürebilmesi şeklinde tanımlanan uyum, insanın doğumuyla
birlikte başlamakta ve yaşamın sonuna kadar gelişim göstermektedir.
Uyum kavramı; bireyin hem kendisi hem de çevresiyle sağlıklı iletişim
kurabilmesi, bu ilişkileri sürdürebilmesi ve karşılaştığı sorunlarla baş
edebilmesi olarak da açıklanabilir. Uyumlu birey araştırıcı, bilgi toplayan,
olumlu-olumsuz duygularını ifade edebilen, sorunları kabul edebilen,
diğerlerinden yardım isteyebilen, kendine güvenen, sorunları çözme
eyleminde bulunan, stresle baş etme stratejilerini kullanabilen bireylerdir.
Üniversiteye uyum, öğrencilerin akademik ve sosyal gelecekleri,
bireysel mutlulukları ve psikolojik sağlıkları açısından önemlidir.
Üniversite öğrencileri üniversite yaşamında bir takım uyum problemleriyle
karşılaşabilmektedir. Üniversite hayatı, kişisel, duygusal, sosyal ve
akademik açıdan problemlerin yaşandığı bir dönem (Aladağ, Kağnıcı,
Tuna ve Tezer, 2003), üniversitenin ilk yılı ise liseden üniversiteye, aile
hayatından bireysel hayata geçişin ilk kez yaşandığı önemli bir zaman
dilimi olarak bilinmektedir. Üniversitede eğitim yaşamlarına başlama
süreciyle birlikte öğrenciler, yaşadıkları alanları düzenleme, akademik
sorumluluklarında artma, yeni arkadaşlar edinme, kişisel, sosyal ve
akademik hayatlarında değişime uyum sağlayabilme ve sorumluluk
alabilme gibi çok fazla yaşam deneyimleriyle baş etmek durumunda
kalmaktadırlar (Pittman ve Richmond, 2008). Öğrencilerin büyük bir
çoğunluğu, üniversite eğitiminin ilk yılında, ekonomilerini yönetmede
güçlükler (Sevinç, 2010; Mercan ve Yıldız, 2011), ev hasreti ve yalnızlık
duygusu (Gerdes ve Mallinckrodt, 1994; Thurber ve Walton, 2012;),
amaçlara ulaşmada zorlanma ve akademik başarısızlık (Sevinç, 2010;
Mercan ve Yıldız, 2011), yaşanılan şehre uyum gösterememe ve kalacak
yer (Karahan, Sardoğan, Özkamalı ve Dicle, 2005; Mercan ve Yıldız,
2011; Thurber ve Walton, 2012) ile ilgili sorunlar yaşamaktadırlar. Bu
durumda üniversite hayatının ilk yılı, üniversite yaşamının şartlarına uyum
sağlamak açısından en önemli dönem olarak bildirilmekte (Gall, Evans ve
Bellerose, 2000; Clinciu, 2013) ve öğrencilerin üniversite hayatının
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ilerleyen dönemlerindeki başarılarını büyük ölçüde belirleyen bir süreç
olarak görülmektedir.
2. Hemşirelik Öğrencilerinde Üniversiteye Uyum
Hemşirelik öğrencileri de diğer üniversite öğrencilerinin yaşadıklarına
benzer uyum problemleri yaşayabilmektedirler. Bunun yanında,
hemşirelik öğrencileri eğitimlerinin ilk yıllarından itibaren hastanelerde
klinik uygulamalar yapmakta, sağlık sorunu olan bireylerin bakım
gereksinimlerini karşılamaktadırlar. Henüz kendi kişisel gelişimini ve
uyum sorunlarını çözememiş hemşirelik öğrencisi için hasta bireylere
bakım verme sorumluluğu çoğu zaman ağır bir yük olabilmektedir.
Yapılan çalışmalarda hemşirelik öğrencilerinin genel sağlık anketinden
elde edilen ruhsal sıkıntı (Jones ve Johnston, 1997; Tully, 2004) ve
depresyon puanlarının (Çelikel ve Erkorkmaz, 2008) normalden yüksek
olduğu saptanmıştır. Yapılan diğer çalışmalarda da hemşirelik
öğrencilerinin ruhsal problemlerinin olduğu belirlenmiştir (Gözüağca,
2004; Beşer ve İnci, 2010). Bu durum, öğrencilerin mesleki eğitimleri
sırasında kişisel gelişimlerine ve üniversite yaşamına uyumlarına katkı
sağlayacak programlara gereksinim olduğunu göstermektedir. Bu nedenle,
hemşirelik öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum sağlamaları, ruh
sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi için üniversite yaşamına uyum
programlarının düzenlenmesi, öğrencilerin ruhsal sağlık açısından
değerlendirilmesi, gereksinim duyulan konularda psikolojik danışmanlık
sağlanması, sorun ortaya çıktığında ise erken evrede tanılanması ve
müdahale edilmesi gerekmektedir.
3.1. Üniversiteye Uyum Sürecinin Boyutları
3.2. Akademik Uyum
Akademik uyum, öğrencilerin üniversite hayatının gerektirdiği
akademik sorumlulukları yerine getirmedeki başarıları ve bu sürece
yönelik algılarını kapsamaktadır. Akademik başarı, akademik uyumun en
önemli göstergelerinden biri olarak bilinmektedir. Konuyla ilişkin
gerçekleştirilen araştırmalara bakıldığında, akademik ortalamanın yüksek
olması (Baker ve Siryk, 1984), öğrencilerin kendi becerilerine yönelik
algılarının iyi olması (Boulter, 2002; Tuhanioğlu, 2017), okula ait hissetme
ve akademik motivasyonun varlığı (Freeman, Anderman ve Jensen, 2007)
amaçlarında kararlı olma durumu (Leppel, 2001), akademik ortalama, aile
desteği ve kurumla amaç birlikteliği (Wintre ve Yaffe, 2000), öğretim
elemanlarıyla kurulan ilişkinin sıklığı ve öğretim elamanları tarafından
önemsenme durumu (Boulter, 2002; Sevinç 2010; Tuhanioğlu, 2017), aile
ile birlikte yaşama ve kentte yaşama (Katz, 2008) gibi farklı özellikler
akademik uyumu olumlu yönde etkiledikleri belirlenmiştir.
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3.3. Sosyal Uyum
Öğrencilerin sosyal aktivitelere katılması, üniversite ortamındaki
kişilerle sağlıklı ilişkiler kurabilmesi ve üniversitenin sosyal çevresini
oluşturan etmenlerden doyum alabilmesini içermektedir. Sosyal uyumun
en önemli göstergeleri, öğrencilerin üniversitenin sosyal destek
olanaklarını kullanabilmesi, sahip olduğu sosyal özgürlükleri
yönetebilmesi, anlamlı kişilerarası ilişkiler kurup devam ettirebilmesi,
aidiyet duygusu oluşturabilmesi ve bütün bunlarla birlikte üniversitenin
sosyal hayatıyla bütünleşmiş olması olarak tanımlanmaktadır (Freeman,
Andersen ve Jensen, 2007). Öğrencilerin üniversiteye sosyal uyumlarıyla
ilgili gerçekleştirilen çalışmalarda, üniversiteye ait hissetme ve arkadaş
ilişkilerinin kalitesi (Pittman ve Richmond, 2008; Tuhanioğlu, 2017),
sosyal ilişkilerde sorun yaşamama (Berzonsky ve Kuk, 2000), kontrol
sahibi olma (Njus ve Brockway, 1999), öz yetkinlik inancı (Torres ve
Solberg, 2001), duygusal denge, sosyal girişkenlik ve yaratıcılık (Lidy ve
Kahn, 2006), sosyal beceriler (Bohnert ve ark., 2007) gibi değişkenlerin
sosyal uyumu etkilediği görülmektedir.
3.4. Kişisel-Duygusal Uyum
Üniversite öğrencilerinin ruhsal olarak kendilerini pozitif hissetmeleri,
bulundukları yeni ortamda sakin ve durağan kalmayı başarabilmeleri,
zaman zaman hissettikleri yoğun duygularla ve günlük stresle baş
edebilmeleri ve somatik şikâyetlerinin daha az olması ile
ilişkilendirilmektedir (Baker ve Siryk, 1984). Kişisel-Duygusal uyumla
ilgili yapılan çalışmalarda, üniversite yaşamına yönelik somut
beklentilerin olması (Pancer, Hunsberger, Pratt ve Alisat, 2000), içsel
denetim odağına sahip olma (Mooney, Sherman, ve Lo Presto 1991),
ebeveynlerle açık iletişimde olma ve psikolojik iyi olma (Wintre ve Yaffe,
2000), ekonomik zorluklar (Sevinç, 2010) ve öğretim elamanının desteği
(Tuhanioğlu, 2017)’nin kişisel-duygusal uyumu etkilediği saptanmıştır.
3.5. Kurumsal Uyum
Öğrencilerin bulundukları kurumunun eğitsel ve kurumsal hedefleriyle
bağdaşıklıklar kurabilmeleri ve üniversiteye yönelik bir bağlılık
geliştirmeleridir (Baker ve Siryk, 1984). Bu boyut kapsamında,
öğrencilerin üniversiteyle amaçsal ortaklıklar planlayabilmesi,
üniversiteye aidiyet duygusunu geliştirebilmesi ve üniversite yaşantısından
doyum alabilmesidir. Yapılan çalışmalarda; bulunduğu üniversiteye
(kuruma) yüksek düzeyde bağlılık hisseden ve kurumla amaç ortaklığının
olması (Baker ve Siryk, 1984), üniversiteye bağlanma konusunda kaygı
(Bernier, Larose, Boivin ve Soucy, 2004) ve öğretim elemanlarının
empatik yaklaşımı (Tuhanioğlu, 2017) kurumsal uyumu yordadıkları
belirlenmiştir. Bu kapsamda yurt içinde yapılan çalışmalarda (Erdoğan ve
ark., 2005; Özkan ve Yılmaz, 2010; Sevinç, 2010), üniversite
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öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun istediği bölümde ya da
üniversitede öğrenim görmediği ve bu nedenle de bulundukları kuruma ve
bölüme aidiyet hissetmediği vurgulanmaktadır. Bu anlamda, birçok birinci
sınıf öğrencisinin, üniversite yaşamına hayal kırıklığıyla başladığını
söylemek mümkündür. Üniversitenin önemli bir parçası olan öğretim
elemanlarının öğrencileri önemseyen tutumlar göstererek onlara empatik
bir şekilde yaklaşmalarının, öğrencilerin bulundukları kuruma ve bölüme
aidiyet hissetmelerine yardımcı olarak üniversite eğitimlerini anlamlı
bulmalarına katkı sağladığı öngörülmektedir.
4. Akran Danışmanlığının Gerekliliği
Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için üniversite hayatı,
öğrencilerden akademik ihtiyaçları karşılamaları, üniversitenin sosyal
yaşamına alışmaları, bireysel olmaları, kendi cinsleri ve karşı cinsle olan
ilişkilerini kontrol edebilmeleri için harekete geçmeleri gibi pek çok alanda
savaşmayı gerektiren özellikleriyle oldukça stresli bir dönemi
kapsamaktadır. Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler stres kaynakları ile
mücadele etmektedir (Reisch ve Hirsch, 1989). Ancak, bazı öğrenciler bu
geçiş sorunlarını ve karşılaştıkları stres durumlarını olumlu şekilde
başederek üniversiteye uyumlarını sağlarken, diğer öğrenciler bu yeni
ortamın sorumluluklarını yerine getirememekte ve üniversiteye uyumda
aksaklık yaşamaktadırlar. Üniversiteye uyum sağlayamama öğrencilerin
hem fiziksel hem de psikolojik sağlıkları üzerinde olumsuz etkileri olduğu
görülmektedir (Gerdes ve Mallinckrodt, 1994). Üniversiteye yeni başlayan
öğrenciler için yaşanan stresli durumlar kaçınılmazken, öğrencilerin bu
süreçteki yeniliklere uyum sağlayabilme ve karşılarına çıkabilecek
engellerle baş edebilme becerileri, onların üniversiteye başarılı bir şekilde
uyum sağlayabilmelerinde önemli bir rol oluşturmaktadır. Bu nedenle,
üniversite öğrencilerin okula uyumlarını sağlamak için onlara bu süreçte
destek sağlamak oldukça önem kazanmaktadır. Özellikle sosyal destek
sağlamanın, üniversite yaşamının kalitesini artırdığı, derslerin oluşturduğu
kaygıyla baş etmede yarar sağladığı ve üniversite hayatının hem akademik
hem de sosyal yaşantılarından doyum sağlanmasını olumlu bir şekilde
etkilediğinden üniversite ortamına uyumun oldukça önemli özelliklerinden
birini oluşturmaktadır. Üniversite öğrencileri açısından öğretim elemanları
ile iletişim önemlidir. Arkadaşça ve yardımsever şekilde davranan ve
öğrenci katılımını destekleyen öğretim elemanları birinci sınıf
öğrencilerinin uyum süreçlerini kolaylaştırmaktadır (Freeman, Anderman
ve Jensen 2007; Tuhanioğlu, 2017). Üniversite öğrencileri açısından
önemli olan etkileşimlerden bir diğeri ise, akran gruplarıyla kurulan
etkileşimlerdir. Öğrencilerin kendilerini kabul edilmiş ve önemsenmiş
hissettiği bu gruplar, üniversite yılları boyunca onların psikososyal
gelişimlerinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Öğrencilerin
üniversiteye uyumlarını kolaylaştırmak için onlara bu süreçte yardımcı
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olmak oldukça önemlidir (Aladağ, 2009). Bire bir yardım/ rehberlik, grup
liderliği, yol göstericilik, ders yardımı, arabuluculuk, uyum şeklinde
çeşitleri olan akran desteği okullarda önem kazanmış durumdadır. Akran;
yaşları aynı ya da birbirine yakın olan, benzer hayatı, yaşam şekli, değer
yargılarını paylaşan bireylere denir (Kaymak, 2008). Akran desteği,
ilkokuldan üniversiteye kadar tüm öğretim aşamalarında, hastanelerde ve
çeşitli kurumlarda uygulanan önemli programlardan birisidir. Akran
danışmanlığı, kişisel, sosyal ve akademik alanlarda akranlarına yardımcı
olabilmek için seçilen öğrencilerin yardım becerileriyle ilgili eğitim
aldıkları ve eğitim sonrasında verdikleri akran danışmanlığıyla ilgili
süpervizyon aldıkları bir süreçtir (Myrick, Highland ve Sabella, 1995).
Birçok uygulamacıya göre başarılı bir akran danışmanlığı programının
birinci koşulu akran danışmanlar için iyi bir seçim sürecidir. Bir diğeri ise,
iyi planlanmış bir program ve etkili bir eğitim olarak belirtilmektedir.
5 Akran Danışman Seçim Kriterleri:
-Başkalarının iyi olmasını önemsemeyebilme becerisi,
-Başkalarını aktif dinleyebilme ve anlayabilme becerisi,
-Atılgan olma becerisi,
-Esnek olabilme kişilik özelliğine sahip olma,
-Yeni gelişen durumlara uyum sağlayabilme becerisi,
-Özgüvenli, benlik saygısı yüksek,
-Sorumlukları yetire getirebilme becerisine sahip olmak,
-Gönüllü olmak,
-Başarılı,
-Liderlik özelliği.
Yukarıdaki kriterlere göre seçilen, iletişimde temel yardım becerilerinin
öğretildiği eğitim programına katılan ve eğitim sonrasında akran
danışmanlığı hizmetini verenlere “akran danışman”, bu hizmeti kabul edip
yararlananlara da “akran danışan” denir. Akran danışmanlığı hizmetiyle
akran danışmanlar akranlarına onların düşünce ve duygularını farkına
varmalarını sağlama, yaşadıkları problemlerin çözümüne yönelik
alternatifleri ortaya çıkarma, onları destekleyici olumlu kişilerarası ilişki
oluşturma ve onların kendi problem çözümlerini bulmalarını kolaylaştırma
amacıyla destek olmaya çalışmaktadır (Myrick, Highland ve Sabella,
1995).
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6. Akran Danışmanların, Akranlarına Yardımcı Olabildikleri
Konulardan Bazıları;
-Ortamı tanımasına yardımcı olmak,
-Aktif dinlemek ve empati,
-Arkadaşlık edebilmek ve destek sağlamak,
-Karar verme ve problem çözme sürecinde yol göstermek,
-Derslerde yardım ve öğretici olmak,
-Akademik, mesleki ve sağlıkla ilgili konularda bilgi vermek,
-Okula uyumunu sağlamak,
-Rol modeli olmak,
-Arabuluculuk rolünde olmak ve çatışma çözümünde destek olmak,
-İhtiyaç durumunda bir uzmana gitmesi konusunda danışmanlık
vermek.
7. Sonuç
Sonuç olarak, öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum sürecinde
karşılaştıkları sorunların çözümünde akran desteğinin alınması oldukça
önem kazanmaktadır. Nitekim kendileriyle benzer deneyimleri yaşayarak
benzer sorunların üstesinden gelen üst sınıflarda öğrenim gören
öğrencilerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak birinci sınıf
öğrencilerinin
bu
zorlu
sürecin
üstesinden
gelebilmelerini
kolaylaştıracaktır. Akran danışmanlığı programlarının hazırlanması ve
titizlikle yürütülmesinin, uyum sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması
noktasında oldukça yararlı olacağı düşünülmektedir.
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ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN HOŞGÖRÜ VE
EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
(ÇANKIRI İLİ ÖRNEĞİ)
Determining the Tolerance and Empathic Tendency Levels of Gifted
Students (Case of Çankırı province)
Nazan KAYTEZ & Safiyye MUTLU
1. Giriş
Bireyler toplumda ve karşılıklı ilişki içinde bulundukları her durumda
anlaşılmak, saygı duyulmak isterler. İsteklerini, duygularını, düşüncelerini
başkalarıyla paylaşmak isteyen her insan iletişim ihtiyacındadır. İletişim
insanların bir arada yaşayabilmelerinin en önemli gereksinimlerindendir.1
Doğru kişilerarası iletişim bilgi ve becerisine sahip olmamak iletişim
yoksunluğuna ya da kopukluğuna neden olmaktadır. Bu bilgi ve beceriye
sahip kişiler ise duygu, düşünce ve isteklerini karşı tarafa doğru
iletebildikleri için çoğunlukla uyumlu, kendileriyle ve başkalarıyla barışık,
özgüveni yüksek, olayları olması gereken şekilde yorumlayabilen, olumlu
iletişim kurabilen ve aranan kişiler olarak tanımlanmaktadırlar.2 Bu
özelliklerin yanı sıra karşılıklı anlayış, sevgi ve saygı gibi unsurların varlığı
da iletişimi kuvvetlendirecek ve kişilere bireysel yarar sağlayacaktır.
İletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için bireylerin sahip olması
gereken bazı özellikler vardır. Empati becerisine sahip olmak da bu
özelliklerden birisidir.
Cohen ve Strayer, (1996) tarafından ‘karşıdaki kişinin duygusal
durumunun anlaşılması ve paylaşılması olarak’ tanımlanan empati, diğer
insanlar tarafından kabul edilme ve sevilmede önemli bir etkendir. Bu
nedenle insanın karşısındakini anlayabilme kabiliyetini ifade eden empati,
iletişim kurmada ve sosyalleşmede büyük önem taşımaktadır.3 Yapılan
çalışmalarda da empatinin yardım etme, problem çözme gibi
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1 Mustafa Özkan, İnsan İletişim ve Dil, Akademik Kitaplar, İstanbul 2009.s. 16.
2 Asuman Yüksel, ‘Empati Eğitim Programının İlköğretim Öğrencilerinin Empatik
Becerilerine Etkisi’ Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 17. S. 2, 2004, s.341-354.
3 Alim Kaya -Didem M. Siyez, ‘KA-Sİ Çocuk ve Ergenler İçin Empatik Eğilim Ölçeği:
Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması’, Eğitim ve Bilim, C. XXXV, S. 156, 2010,
s. 110-125.
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sosyalleşmede önemli etkisi olan davranışlarla pozitif yönlü bir ilişkisi
olduğu saptanmıştır.4
Empatik beceri, özellikle kişilerarası iletişimin önemli bir parçası kabul
edilmektedir. İnsanlar kendileriyle empati kurulduğunda anlaşıldıklarını
bilir ve önemli hissederler. Empati bu yönüyle karşılıklı bir davranış olup;
empati kurulan kişinin de zamanla karşısındakinin duygu ve davranışlarını
anlamasına yol açmaktadır.5
İnsani değerlerin hemen hemen hepsi birbiriyle ilişkili ve sosyalleşme
süreciyle doğrudan ilişkilidir. Sağlıklı iletişim ve sosyalleşme için uygun
koşulların oluşmasına yardımcı olan bir diğer kavram da hoşgörüdür.
Hoşgörü ‘kişinin benimsemediği bir düşünce ve davranışı anlayışla
karşılayarak, ona hoş bakabilmesi’ olarak tanımlanmakta ve empatiden
ayrı düşünülememektedir.6 Hoşgörü kişiler arası ilişkilerde dengeyi
sağlamakta ve farklı kimlikleri anlayabilmek açısından büyük önem
taşımaktadır.7 İletişimde her iki tarafın birbirini anlayabilmesi, farklılıkları
hoşgörmesi, diğer bireyin duygusal durumunu anlama ve paylaşma ile
mümkün olacaktır. Bu bakımdan hoşgörü empatinin, empati ise
hoşgörünün önkoşuludur denilebilir.
Önemli iletişim becerilerden olan, bireylerin sosyalleşme süreçleriyle
ve doğal olarak da sosyal yaşamlarıyla doğrudan ilgisi bulunan empati ve
hoşgörü becerisi, insanların yine sosyal süreçte öğrendikleri
becerilerdendir. Bireyler empatik davranış ve hoşgörüyü kendilerine
gösterildiği ölçüde kazanabilirler. Ancak toplum içinde farklı gelişimsel
özelliklere sahip, bazı gereksinim ve özellikleriyle toplumun geri
kalanından ayrılan kişilerle empati ve hoşgörü kurulması da farklılıkları
ölçüsünde güç olabilmektedir. Bu bireylerin sosyal hayatları her yaşta
onları etkilemekte, özellikle çocukluk döneminde gelişimlerine büyük
oranda etki etmektedir. Üstün yetenekli çocuklar akranlarından farklı
gelişimsel düzeyde olmaları nedeniyle, kendileriyle empati kurulması zor
olan grup içinde ele alınmakta; akranlarıyla ve çoğu zaman farklı yaş
gruplarından bireylerle iletişim güçlükleri yaşadıkları bilinmektedir. Bu
nedenle üstün yetenekli çocukların bu becerilerinin desteklenmesi
gerekmektedir. Üstün yetenekli çocuklar, ‘zekâ, yaratıcılık, sanat, spor,

Kaj Björkqvist - Karin Österman-Ari Kaukiainen ‘Social IntelligenceEmpathy=Aggression?’, Aggression and Violent Behavior, V. 5, N. 2, 2000, pp. 191–200.
Minet De Wied -Susan J.T. Branje- Wim H.J. Meeus, ‘Empathy and Conflict Resolution in
Friendship Relations Among Adolescents’, Aggressive Behavior, V 33, 2007, pp. 48-55.
5 Yüksel, agm.
6 Hüseyin Çalışkan-Halil İbrahim Sağlam, ‘Hoşgörü Eğilim Ölçeğinin Geliştirilmesi ve
İlköğretim Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından
İncelenmesi’ Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, C. XII,S. 2, Bahar 2012, s. 14311446.
7 Melih Yürüşen, Çeşitlilikten Özgürlüğe, Liberte Yayınları, Ankara 2001.
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liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda akranlarına göre yüksek
düzeyde performans gösteren birey’ olarak tanımlanmaktadır.8
Bilişsel açıdan akranlarından anlamlı farklılık gösteren üstün yetenekli
çocuklar sosyal-duygusal açıdan da akranlarından farklılık
gösterebilmekte ve bu farklılık olumlu ya da olumsuz olabilmektedir.
Özbay (2013) üstün yetenekli çocukların akranlarına kıyasla sorumluluk
duygusu yüksek, hoşgörü sahibi ve empati yeteneği gelişmiş çocuklar
olduğunu ifade ederken,9 Porter (1999) üstün yetenekli çocuklarla yeterli
derecede empati kurulmadığında özellikle aile bu konuda destekleyici
olmadığında, bu çocukların empatik becerilerde ve diğer sosyal becerilerde
problem yaşayabildiklerini belirtmiştir.10 Arslan’a (2017) göre de üstün
yetenekli çocuklar akranlarından farklı olduklarını bilmekte ve akranları
tarafından kabul görmediklerinde ciddi problemler yaşayabilmektedir.11
Bu nedenle akran iletişimi ve sosyal açıdan kabul görme üstün yetenekli
çocuklar için büyük önem arz etmektedir. Üstün yetenekli çocukların bu
özelliklerinin desteklenmesinin sosyal duygusal gelişimlerine katkı
sağlayacağı; toplum ve akran kabulünü artıracağı düşünülmektedir.
Böylece üstün yetenekli çocukların potansiyellerini daha etkili
kullanmaları, kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri ve daha olumlu
duygu durumları içinde olmaları beklenmektedir.
Literatür incelendiğinde üstün yetenekli çocuklarla duygusal zekâ,12
ahlak gelişimi13 ve değerler14 gibi konularda çalışmaların yapıldığı,
doğrudan bu konuların çalışılmadığı, empati ve hoşgörü eğiliminin ilgili
çalışmalarda genellikle alt boyut olarak ele alındığı görülmüştür. Hoşgörü
ve empati konusunda daha çok farklı gruplarla (ergen, üniversite
öğrencileri vb.) çalışıldığı belirlenmiştir. Bu nedenle üstün yetenekli
çocukların sosyal yaşantısında büyük etkisinin olduğu düşünülen empati
ve hoşgörü eğilimlerinin saptanmasının önemli olduğu düşünülmektedir.
Bu düşünceden hareketle bu çalışmada Çankırı il merkezinde bulunan
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı, 2012.
Yaşar Özbay, Üstün Yetenekli Çocuklar ve Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Ankara 2013.
10
Louise Porter, Gifted Young Children, Open University Press, Buckingham 1999.
11 Seda Arslan, İlkokul Çağındaki Üstün Yetenekli Öğrencilerin İstendik Özelliklerinin
Öğretim Ortamına Yansımaları, (Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek
Lisans Tezi), Amasya 2017.
12 Leyla Zaroğlu, Üstün Yetenekli Öğrencilerin Duygusal Zeka İle Karar Verme Stratejileri
Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, (Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü,
Yüksek Lisans Tezi), Lefkoşa 2016.
13 Saniye Bencik Kangal, Normal ve Üstün Yetenekli Çocukların Ahlaki Yargılarının
Karşılaştırılması ve Yaratıcı Drama Programının Çocukların Ahlaki Yargılarına Etkisi,
(Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Doktora Tezi), Ankara 2010.
14 Ersin Ateş, Üstün Yetenekli 6.Sınıf Öğrencilerine Uygulanan Değerler Eğitimi
Programının Etkililiği, (Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans
Tezi), İstanbul 2014.
8
9

74 | Üstün Yetenekli Öğrencilerin Hoşgörü ve Empatik Eğilim Düzeyleri

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören
üstün yetenekli öğrencilerin empatik beceri ve hoşgörü eğilimlerinin
belirlenmesinin amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak şu alt
problemlere cevap aranmıştır:
1. Üstün yetenekli öğrencilerin empati ve hoşgörü eğilimleri cinsiyet,
yaş, doğum sırası, kardeş sahibi olma durumu, anne-baba öğrenim durumu,
aile tipi, okul başarısı, BİLSEM’e devam süresi ve yakın arkadaşa sahip
olma durumu gibi değişkenlere göre farklılaşmakta mıdır?
2. Araştırmaya alınan çocukların empatik beceri ve hoşgörü eğilimleri
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Modeli
Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama
araştırması ve tarama araştırmalarından kesitsel tarama yöntemi
kullanılmıştır.
2.2. Araştırmanın Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Çankırı il merkezinde bulunan Milli
Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören 32’si
kız (%50,8), 31’i erkek (%49,2) olmak üzere toplam 63 çocuk
oluşturmuştur. Araştırmaya alınan çocukların %50,8’inin kız, %49,2’sinin
erkek olduğu, %42,9’unun 12 yaşında olduğu, %54’ünün ilk sırada
doğduğu, %85,7’sinin en az bir kardeşe sahip olduğu, %65,1’inin
annesinin, %73’ünün babasının üniversite mezunu olduğu, %90,5’inin
çekirdek aileye sahip olduğu, %84.1’inin okul başarısını çok iyi olarak
tanımladığı, %39,7’sinin BİLSEM’e 1-2 yıldır devam ettiği, %92.1’inin
yakın arkadaşa sahip olduğu belirlenmiştir.
2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘Genel Bilgi Formu’, ‘KA-Sİ
Çocuklar İçin Empatik Eğilim Ölçeği’ ve ‘Hoşgörü Eğilim Ölçeği’
kullanılmıştır.
Genel Bilgi Formu: Öğrencilerin cinsiyet, yaş, doğum sırası, kardeş
sahibi olma durumu, anne-baba öğrenim durumu, aile yapısı, okul başarısı,
BİLSEM’e devam süresi ve yakın arkadaşa sahip olma durumu gibi
özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafında oluşturulmuştur.
KA-Sİ Çocuklar İçin Empatik Eğilim Ölçeği: Kaya ve Siyez tarafından
2010 yılında geliştirilen ölçek ‘(1) Bana hiç uygun değil, (2) Bana biraz
uygun, (3) Bana oldukça uygun ve (4) Bana tamamen uygun’ şeklinde
hazırlanmış 4lü likert tipi bir ölçektir. Ölçek toplam 17 maddeden
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oluşmaktadır. Ölçeğin tümü için Cronbach Alpha katsayısı .92
bulunmuştur.15
Hoşgörü Eğilim Ölçeği: Çalışkan ve Sağlam tarafından 2011 yılında
geliştirilen ölçek 18 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, ‘Hiç uygun değil (1),
Uygun değil (2), Biraz uygun (3), Uygun (4), Tamamen uygun (5)’
şeklinde derecelendirilen 5li likert tipi bir ölçektir.16 Ölçeğin tümü için
Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .72 olarak bulunmuştur.
2.4. Veri Toplama Yöntemi
Araştırma için Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yazılı, okul
yöneticilerinden ve sınıf öğretmenlerinden sözlü olarak izinler alınmıştır.
Ölçek uygulanmadan önce, öğrencilere araştırma konusunda sözel ve
yazılı olarak bilgi verilmiş ve onayları alınmıştır. Veri toplama araçları,
sınıf öğretmenleri eşliğinde sınıf ortamında uygulanmıştır. Araştırma,
öğrencilerin ölçeğe verdikleri yanıtlar ile sınırlıdır.
2.5. Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi
Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov
testi ile belirlenmiştir. Parametrik olma koşulları sağlandığı ve normal
dağılım gösterdiği için t-testi ve varyans analizi testleri kullanılmıştır.
Farklılığın anlamlı olduğu durumlarda, farkın hangi gruptan kaynaklandığı
Scheffe testi ile aralarındaki ilişki ise Pearson korelasyon katsayısı ile
belirlenmiştir.17
3. Bulgular
Tablo 1: Üstün Yetenekli Öğrencilerin Empatik Eğilim Ölçeğinden
Aldıkları Toplam Puanların Bazı Özelliklere Göre ANOVA Sonuçları
X±Sd
(Mean)

Varyansı
n Kaynağı

Kareler
toplamı

df

Yaş
9
10
11
12

39.25±8.32
44.80±6.28
44.38±4.51
42.62±5.49

Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam

189.330
2069.27
3
2258.60
3

3
5
9
6
2

Doğum
sırası
İlk1
Orta 2
Son3

43,11±5,51
38,14±7,51
44,59±5,75

Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam

220,898
2037,70
5
2258,60
3

2
6
0
6
2

Özellikler

15

Kareler
Ortalamas
ı

F

p

63.110
35.072

1.79
9

.157

110,449
33,962

3,25
2

,046
Anlaml
ı
farklılık
3-2

Kaya, agm.
Çalışkan, Sağlam, agm.
17 Şener Büyüköztürk, Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi, Ankara
2012.
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Anne
öğrenim
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Baba
öğrenim
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
BİLSEM’
e devam
süresi
1 yıldan az
1-2 yıl
arası
2-3 yıl
arası
3 yıl ve
daha fazla

44,20±6,79
46,33±4,72
39,77±6,01
43,29±5,84

Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam

144,293
2114,31
0
2258,60
3

3
5
9
6
2

48,098
35,836

1,34
2

,269

40,33±11,0
6
46,33±,57
42,54±5,29
43,17±6,10

Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam

57,934
2200,66
9
2258,60
3

3
5
9
6
2

19,311
37,299

,518

,672

43,77±6,28
44,00±5,64
39,50±6,48
42,50±5,97

Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam

136,492
2122,11
1
2258,60
3

3
5
9
6
2

45,497
35,968

1,26
5

,295

Tablo 1’e göre araştırmaya alınan çocukların doğum sırası değişkenine
göre Empatik Eğilim Ölçeğinden aldıkları puanlar anlamlı bir farklılık
göstermektedir. Buna göre son sırada doğan çocukların empatik eğilimleri
ortanca sırada doğan çocuklardan anlamlı olarak daha yüksektir.
Araştırmaya alınan çocukların yaş, anne ve baba öğrenim durumu ile
BİLSEM’e devam süresi değişkenlerine göre Empatik Eğilim ölçeğinden
aldıkları puanlar ise anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
Tablo 2: Üstün Yetenekli Öğrencilerin Empatik Eğilim Ölçeğinden
Aldıkları Toplam Puanların Bazı Özelliklere Göre t Testi Sonuçları
Özellikler
Cinsiyet
Kız
Erkek
Aile tipi
Çekirdek
Geniş
Kardeşi olma
durumu
Var
Yok
Yakın arkadaşı
olma durumu
Var
Yok
Okul başarısı
Çok iyi
İyi

n

X(Mean)

Sd

df

t

p

32
31

44.03
40.09

5.95
6.05

61

1.278

.026*

57
6

42,87
45,00

6,09
5,54

61

-,817

,410

54
9

42,77
44,88

6,12
5,46

61

-,971

,313

58
5

43,24
41,20

6,13
4,86

61

,723

,418

53
10

43.22
42.30

6.33
4.24

61

-.442

.570
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Tablo 2’ye göre araştırmaya alınan çocukların cinsiyet değişkenine
göre Empatik Eğilim Ölçeğinden aldıkları puanlar anlamlı bir farklılık
göstermektedir. Puanlar incelendiğinde kız çocukların puan
ortalamalarının(x= 44.03) erkek çocukların puan ortalamalarından (x=
42.09) anlamlı olarak yüksek olduğu bulunmuştur Araştırmaya alınan
çocukların aile tipi, kardeşi olma durumu, arkadaşı olma durumu ve okul
başarısı değişkenlerine göre aldıkları puanlar ise anlamlı bir farklılık
göstermemektedir.
Tablo 3: Üstün Yetenekli Öğrencilerin Hoşgörü Eğilim Ölçeğinden
Aldıkları Toplam Puanların Bazı Özelliklere Göre ANOVA Sonuçları
Özellikler

X±Sd
(Mean)

Varyansın
kaynağı

9

78,75±11,91

10

83,14±6,71

Gruplar arası
Gruplar içi

11

81,76±6,62

Toplam

12

78,85±7,44

3761,097

61

Kareler
toplamı

df

Kareler
ortalaması

F

p

216,167

3

72,056

1,179

,326

3544,929

58

61,119

6,512

Anlamlı
farklılık

Yaş

Doğum
sırası

81,48±6,51

İlk1

71,14±11,45

Gruplar arası
Gruplar içi

680,134

2

340,067

Orta 2

81,77±6,66

Toplam

3080,963

59

52,220

3761,097

61

Son3

,003

3-2

Anne
öğrenim

79,60±11,25

İlkokul1

81,90±5,13

Gruplar arası
Gruplar içi

480,430

3

160,143

Ortaokul2

74,00±6,30

Toplam

3280,667

58

56,563

Lise3

82,66±6,73

3761,097

61

,046
2,831

Anlamlı
farklılık
4-3

Üniversite4

2-1

Baba
öğrenim

72,33±18,55

İlkokul

82,00±3,00

Gruplar arası
Gruplar içi

215,307

3

71,769

Ortaokul

81,36±6,43

Toplam

3545,790

58

61,134

Lise

80,62±7,42

3761,097

61

1,174

,328

1,303

,282

Üniversite
BİLSEM’e
devam
süresi
1 yıldan az
1-2 yıl arası
2-3 yıl arası
3 yıl ve
daha fazla

83,11±6,14
80,48±8,67

Gruplar arası
Gruplar içi

237,550

3

79,183

78,37±9,34

Toplam

3523,546

58

60,751

3761,097

61

77,83±6,75

Tablo 3’e göre araştırmaya alınan çocukların Empatik Eğilim
Ölçeğinden aldıkları puanlar doğum sırası ve anne öğrenim durumuna göre
anlamlı bir farklılık göstermektedir. Doğum sırasına göre son sırada doğan
çocukların hoşgörü eğilimleri ortanca sırada doğan çocuklardan anlamlı
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olarak daha yüksek bulunmuştur. Anne öğrenim durumuna göre ise annesi
üniversite mezunu olan çocuklar annesi lise mezunu olanlardan, annesi
ortaokul mezunu olan çocuklar ise annesi ilkokul mezunu olanlardan daha
hoşgörülüdür. Çocukların yaş, baba öğrenim durumu ve BİLSEM’e devam
süresi değişkenlerine göre Hoşgörü Eğilim Ölçeğinden aldıkları puanlar
arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir.
Tablo 4: Üstün Yetenekli Öğrencilerin Hoşgörü Eğilim Ölçeğinden
Aldıkları Toplam Puanların Bazı Özelliklere Göre t Testi Sonuçları
Özellikler

n

X(Mean)

Sd

Kız

32

80,81

8,80

Erkek

30

80,00

6,81

Çekirdek

56

79,94

7,98

Geniş

6

84,83

5,03

54

80,05

7,98

8

82,87

6,85

57

80,42

7,92

5

80,40

7,82

Çok iyi

52

80.82

8.21

İyi

10

78.30

5.45

df

t

p

60

,404

,685

60

-1,462

,048

60

-,947

,313

60

,006

,996

60

-.931

.238

Cinsiyet

Aile Tipi

Kardeşi Olma
Durumu
Var
Yok
Yakın Arkadaşı
Olma Durumu
Var
Yok
Okul Başarısı

Tablo 4’e göre çocukların aile tipi değişkenine göre Hoşgörü Eğilim
Ölçeğinden aldıkları puanların anlamlı bir farklılık gösterdiği
görülmektedir. Buna göre geniş aileye sahip çocukların puan ortalamaları
çekirdek aileye sahip çocuklarda anlamlı olarak daha yüksektir.
Araştırmaya alınan çocukların cinsiyet, kardeşi olma durumu, yakın
arkadaşı olma durumu ve okul başarısı değişkenlerine göre aldıkları
puanlar ise anlamlı bir farklılık göstermemektir.
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Tablo 5:Üstün Yetenekli Öğrencilerin Empatik Eğilim Düzeyleri ile
Hoşgörü Eğilimleri Arasındaki İlişki
Empatik Eğilim Ölçeği Toplam Puan
Hoşgörü Eğilim Ölçeği
Toplam Puan

r

,763

p

,000

n

62

Tablo 5’e göre öğrencilerin Empatik Eğilim Ölçeği ve Hoşgörü Eğilim
Ölçeğinden aldıkları puanlar incelendiğinde, hoşgörü eğilimleri ile
empatik eğilimleri arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu
görülmektedir.
4. Tartışma
Araştırma sonucunda çalışma grubuna dâhil edilen çocukların yaş
değişkenine göre empatik eğilim ve hoşgörü eğilim ölçeklerinden aldıkları
puanların anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya konulmuştur. Yaş
değişkenine kıyasla çocukların zekâ puanlarının ve gelişim düzeylerinin
araştırmada daha önemli bir değişken olabileceği düşünülmektedir. Çünkü
aynı yaş grubunda olmalarına rağmen her çocuk birbirinden farklı
gelişimsel özelliğe sahiptir. Ayrıca araştırma grubuna dâhil edilen
çocukların yakın yaş aralığına sahip olmaları da sonucu etkilemiş olabilir.
Araştırmada son sırada doğan çocukların empatik ve hoşgörü eğilim
puanlarının ortanca sırada doğan çocuklardan anlamlı olarak yüksek
olduğu bulunmuştur. Son sırada doğan çocukların, kendinden büyük bir
çocuk veya çocukların bulunduğu ortamda hayatlarına başlamaları,
kardeşleriyle sürekli iletişim ve etkileşim içerisinde olmaları sonucu
etkilemiş olabilir. Peterson’ın (2000) zihin kuramı ile ilgili çalışmasına
göre bir ya da daha fazla kardeşi olan en küçük çocukların empati
yetenekleri kardeşlerine kıyasla daha fazla gelişmiştir. 18 Çünkü küçük
çocuklar kendisinden büyük kardeşlerini anlamak ve onlarla iletişim
kurmak için üstün bir çaba sarf etmektedirler. Bu çabanın çocukların
hoşgörü ve empati becerilerini geliştireceği düşünülmektedir. Avşar’a
(2013) göre de son sırada doğan çocukların diğer insanların düşüncelerini
anlama performansları kardeşlerine kıyasla daha iyidir.19

Candida Peterson, Kindred Spirits: Influences of Siblings’ Perspectives on Theory of
Mind, Cognitive Development, V. 15, N. 4, 2000, pp. 435-455.
19 Aslı Handan Avşar, Ergen Bireylerde Sosyal Beceri Düzeyinin Kardeşli ve Tek Çocuk
Olma Açısından İncelenmesi, (İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek
Lisans Tezi), İstanbul 2013.
18
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Araştırma sonucuna göre çocukların empati eğilimleri anne öğrenim
durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermezken hoşgörülü eğilimleri
anlamlı bir farklılık göstermektedir. Buna göre annelerin öğrenim düzeyi
yükseldikçe çocukların hoşgörü eğilim düzeyleri artmaktadır. Öğrenim
düzeyi yüksek annelerin çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda daha bilgili
oldukları ve çocuklarıyla hoşgörüye dayalı bir iletişim kurdukları
düşünülmektedir. Hoşgörülü bir aile ortamında büyümüş çocukların da
hoşgörülü olmaları beklenen bir durumdur.
Baba öğrenim durumuna göre çocukların empatik ve hoşgörü eğilim
ölçeklerinden aldıkları puanlar anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
Verilerin homojen bir dağılım göstermemesi sonucu etkilemiş olabilir.
Çünkü araştırmaya alınan çocukların bir büyük bir çoğunluğunun babası
üniversite mezunudur. Ayrıca çocukların babaya kıyasla anneyle daha
fazla vakit geçirmeleri ve ilk sosyal deneyimlerini çoğunlukla anneleri ile
yaşamaları da sonucu etkilemiş olabilir. Taner-Derman (2013)
çalışmasında baba öğrenim durumu ile çocukların empati düzeyleri
arasında anlamlı bir farklılığın olmadığını bulmuştur.20
Çocukların empati ve hoşgörü eğilimleri BİLSEM’e devam sürelerine
göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Çocukların büyük bir
çoğunluğunun BİLSEM’e 1-2 yıl arasında devam etmesi sonucu etkilemiş
olabilir. Ayrıca empatik ve hoşgörülü olma gibi becerilerin okuldan ziyade
öncelikle aile ortamında kazanılacağı okulda verilen eğitimin bu becerileri
sadece destekleyeceği düşünülmektedir.
Araştırmaya alınan çocukların cinsiyet değişkenine göre hoşgörü
eğilimleri anlamlı bir farklılık göstermezken, empatik eğilimleri anlamlı
bir farklılık göstermektedir. Buna göre kız çocuklarının empatik eğilim
düzeyleri erkek çocuklardan daha yüksektir. Yapılan bazı çalışmalar da kız
çocuklarının empati düzeylerinin erkeklere oranla daha yüksek olduğunu
ortaya koymaktadır.21 (Durakoğlu ve Gökçearslan, 2010; Taner-Derman
2013). Bu durumun kız çocukların duygularını paylaşmaya erkeklerden
daha yatkın olmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Aile tipine göre çocukların empatik eğilimleri anlamlı bir farklılık
göstermezken, hoşgörü eğilimleri anlamlı bir farklılık göstermektedir.
Buna göre geniş ailede yaşayan çocuklar çekirdek ailede yaşayan
çocuklara oranla daha hoşgörülüdürler. Geniş ailede çocukların iletişim
kurabileceği kişi sayısı fazladır. Çocuklar, anne-baba dışında büyükanne,
Meral Taner Derman, ‘Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre
Belirlenmesi’, The Journal of Academic Social Science Studies, C. 6, S. 1, Ocak 2013, s.
1365-1382.
21 Abdullah Durakoğlu-Şahin Gökçearslan, ‘Lise Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeyinin
Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi’, E-Journal of New World Sciences Academy, C. V, S. 3,
Temmuz 2010, s. 354-364.
Taner Derman, agm.
20
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büyükbaba ve diğer akrabalar ile yakın ilişki içerisindedirler. Geniş ailede
büyüyen çocuklar sevgi, saygı hoşgörülü olma gibi değerleri daha kolay
öğrenmektedir. Bu durumda çocukların sosyal becerilerini olumlu
etkilemektedir.22
Araştırma sonucuna göre kardeş sahibi olma çocukların empati ve
hoşgörü eğilimleri üzerinde etkili değildir. Kardeş sahibi olmanın
çocukların gelişimlerine olumlu katkı sağladığı bilinen bir gerçektir.
Ancak kardeş ilişkileri genellikle anne babanın evde sağladığı hoşgörü ve
empati ortamı ile şekilleneceğinden çocukların sosyal becerileri üzerinde
ebeveyn etkisinin daha fazla olduğu düşünülmektedir. Ayrıca kardeş
sayısına kıyasla kardeşler arasındaki yaş farkının da önemli olduğu
düşünülmektedir. Taner-Derman (2013) da çalışmasında kardeş sahibi
olma durumuyla çocukların empati becerileri arasında anlamlı bir
farklılığın olmadığını bulmuştur.23
Yakın arkadaşa sahip olma durumuna göre çocukların empati ve
hoşgörü eğilim ölçeğinden aldıkları puanlar anlamlı bir farklılık
göstermemektedir. Araştırmaya alınan çocukların büyük bir çoğunluğunun
yakın arkadaşının olması sonucu etkilemiş olabilir. Ayrıca her çocuğun
yakın arkadaşından beklentileri farklı olabilmektedir.
Bazı çocuklar
arkadaşlarını hayatlarının merkezine koyarken bazı çocuklar ilgi
gördükleri derecede arkadaşlarına ilgi göstermektedirler. Ayrıca yakın
arkadaşlar her zaman olumlu sosyal davranışlara sahip kişiler değildirler.
Bunun yanı sıra yakın arkadaşla geçirilen süre kısıtlıdır, çocukların arkadaş
çevreleri genellikle okul arkadaşlarından oluşmakta, birkaç sene içerisinde
arkadaş çevreleri de değişebilmektedir. Çocukların hoşgörü ve empati gibi
olumlu sosyal becerileri kazanmalarında ailenin daha fazla etkili olduğu
düşünülmektedir.
Çocuklarının okul başarılarına göre empati ve hoşgörü eğilim
ölçeğinden aldıkları puanlar anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
Araştırmaya alınan çocukların büyük bir çoğunluğu okul başarısının iyi
olduğunu ifade etmiştir. Bu durum araştırma sonucunu etkilemiş olabilir.
Okul başarısının homojen bir dağılım göstereceği başka çalışmalarda farklı
sonuçların çıkacağı düşünülmektedir.
Araştırma sonucunda çocukların empatik eğilimleri ile hoşgörü
eğilimleri arasında yüksek derece anlamlı bir ilişki olduğu ortaya
konulmuştur. Yapılan çalışmalar da sosyalleşmede önemli etkisi olan
davranışların birbirleriyle pozitif yönlü ilişki içinde olduğunu ortaya
koymaktadır.24 Empati ve hoşgörü bu yönüyle birbiriyle yakından ilişkili
Mary J. Gander- Harry W. Gardiner, Çocuk ve Ergen Gelişimi, Çev: Ali Dönmez, H.
Nermin Çelen, İmge Yayınevi, Ankara 2015.
23 Taner Derman, agm.
24 Björkqvist, Österman, Kaukiainen, agm.
22
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iki
kavramdır.
Hoşgörü
davranışı
karşıdakinin duygularını
anlayabilmekten geçmektedir. Nitekim kişinin empati kurabilmesi içinde
hoşgörü gibi olumlu sosyal davranışlara sahip olması gerekmektedir.25 Bu
nedenle hoşgörü ve empatik eğilim arasında yüksek derecede anlamlı bir
ilişki çıkması beklenen bir durumdur.
5. Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonucunda üstün yetenekli öğrencilerin hoşgörü
eğilimlerinin doğum sırası, anne öğrenim durumu ve aile tipine göre,
empatik eğilimlerinin ise doğum sırasına göre anlamlı derecede farklılık
gösterdiği bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin hoşgörü eğilimleri ile empatik
eğilimleri arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Araştırma sonucuna göre şu önerilerde bulunulabilir:
 Üstün yetenekli öğrencilerin potansiyelleri sosyal ve duygusal
gelişimleri göz önünde bulundurularak değerlendirilebilir,
 Üstün yetenekli çocukların empati ve hoşgörü eğilimlerini
destekleyecek etkinlikler planlanabilir ve uygulanabilir,
 Eğitimciler tarafından üstün yetenekli çocukların sınıf içi
etkinliklere katılımı teşvik edilebilir,
 Araştırma sonucunda anne öğrenim düzeyi ve aile tipinin
çocukların empati ve hoşgörü eğilimlerini olumlu etkilediği
belirlenmiştir. Bu nedenle ailelere üstün yetenekli çocuklarla
iletişim konusunda danışmanlık hizmeti verilebilir.
 Araştırmacılar tarafından üstün yetenekli çocukların sosyal ve
duygusal gelişimine ilişkin farklı çalışmalar yürütülebilir.
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