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I

ÖNSÖZ

Değerli okurlar; Sağlık bilimlerinde tıp, hemşirelik ve sağlık alanında 
farklı kategorilerde, güncel ve birçok sağlık disiplininden oluşan “Sağlık 
Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar” isimli kitabımız toplam 15 bölümdür. Bu 
kitabımız patoloji, psikiyatri, çocuk sağlığı ve hemşirelik alanında uzman 
akademisyenler tarafından yazılmıştır. Her bölümde yazarlar kendi alanındaki 
teorik bilgilerini kendi çalışmaları ve ayrıntılı bir literatür bilgisiyle 
harmanlayarak sunmuşlar, siz değerli okuyuculara sunmuşlardır. Her bölümde 
kendi alanı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabileceksiniz. İnsan ve toplum 
sağlığının korunmasında çok önemli sorumlulukları olan sağlık çalışanlarının 
sağlık bilimleri alanında son yıllarda meydana gelen teknolojik ve bilimsel 
inovatif gelişmeleri takip etmesi gerekmektedir. Bu kitapta sağlık 
hizmetlerinde meydana gelen son gelişmelerin sunulması amaçlanmıştır. Bu 
bilgilerin özellikle yeni adım atmış bilim insanlarına yol gösterici olacağı 
kanaatindeyiz. Ayrıca, emeği geçen koordinatörler, hakemler, yazarlar ve 
yayınevine değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Kitabın okuyuculara 
faydalı olması dileğiyle…

Prof. Dr. Nezihe BULUT UĞURLU
Doç. Dr. Fatma BİRGİLİ

Editörler
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B Ö L Ü M  I

RUHSAL HASTALIKLARDA İYİLEŞME 
OLGUSUNA GÜNCEL BAKIŞ

Current	Overview	of	Recovery	in	Mental	Disorders

Cansu GÜLER

(Arş. Gör.) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,  

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı. Muğla/Turkey, 
E-mail: cansuguler@mu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-0939-1760

1. Ruh Sağlığı ve Ruhsal Hastalık

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) (2022) tanımına göre ruh sağlığı 
insanların yaşamın stresleriyle baş etmelerini, yeteneklerinin farkına 
varmalarını, iyi öğrenmelerini ve iyi çalışmalarını ve içinde yaşadıkları 

topluma katkıda bulunmalarını sağlayan bir ruhsal iyilik halidir. Karar verme, 
ilişkiler kurma ve içinde yaşadığımız dünyayı şekillendirme konusundaki 
bireysel ve kolektif yetenekleri destekleyen sağlık ve iyi-oluşun ayrılmaz bir 
bileşenidir (1). Ruhsal yönden sağlıklı birey (2);

• Kendi kendisiyle uyumlu,
• Çevresiyle uyumlu ilişkiler kurup sürdürebilen
• Sevebilen ve çevresiyle sevgiye dayalı ilişkiler kurabilen
• Geleceğe yönelik planları ve bu planlarını gerçekleştirmek için çabası

olan
• Gerçeğe uygun benlik saygısına sahip,
• Olumsuzluklar karşısında yeni duruma uyum sağlayabilen,
• Otonomisi olan,
• Mesleği dışında bir uğraşı olan,
• Çevresi ve toplumla uyumlu inançları ve değerleri olan bireydir.
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Amerikan Psikiyatri Birliği’nin (2013), tanımına göre ruhsal hastalık, 
ruhsal işlevselliğin altında yatan ruhsal, biyolojik ya da gelişimsel süreçlerde 
ve işlevsellikte bir bozulma olduğunu gösteren, kişinin biliş, duygu ve 
davranışlarında klinik açıdan belirgin bir bozukluk olması ile karakterize 
sendromdur (3). 

Ruhsal hastalıklardan iyileşme konusunda çalışmalar yapan Watkins (2007) 
Amerikan Psikiyatri Birliği’nin yaptığı psikiyatrik tanılama sistemi (DSM-5) ile 
gerçek ilerlemenin mümkün olmadığını, ruhsal hastalığın somut, doğrulanabilir, 
sınıflanabilir olmadığını belirtmektedir ve psikiyatrik tanıların (4);

− Bireysel ve kültürel farklılıklara izin vermediğini,
− Bireyin kimliğine bir saldırı olduğunu,
− Bakımı güçleştirdiğini,
− Bireyi güçsüzleştirdiğini,
− Bireyin iyileşme sorumluluğunu yok ettiğini,
− Bireyin toplumda yeniden bir yer kazanmasını zorlaştırdığını,
− Damgalanma ve ayrımcılığı sürdürdüğünü düşünmektedir.

2. İyileşme

Ruhsal hastalıklarda iyileşme uluslararası literatürde, son otuz yıldır
tartışılan bir konudur. İyileşmenin evrensel bir tanımı yoktur. İyileşme kavramı 
temelde iki farklı tanım etrafında kümelenmektedir. İlki deneysel çalışmaların 
sonucundan yola çıkan klinisyenler tarafından tanımlanan nesnel (klinik/
geleneksel/tıbbi) tanımdır. İkincisi ise ruhsal hastalık tanısı alan bireylerce 
yapılan, öznel (kişisel/güncel/sosyal) hasta modelli iyileşme tanımıdır (5,6). 
Öznel iyileşme tanımı ruhsal hastalıktan kişisel olarak etkilenen bireyler 
tarafından ruhsal hastalıklı bir yaşamın neye benzediği ve hasta rolünden öteye 
geçmeyi sağlayan şeylerin ne olduğu konusunda konuşulmaya başlandıktan 
sonra yapılmıştır.  Kişisel iyileşme ile bireysel hikayeler daha görünür hale 
gelmiş ve kavram Avustralya, Yeni Zelanda, ABD’de daha sonra ise dünya 
çapında konuşulmaya başlanmıştır (6). 

1. Anlam:	Nesnel	İyileşme

Ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama ve araştırmalarından ortaya
çıkmış olan bu anlam en geleneksel iyileşme tanımıdır. Nesnel iyileşmenin dört 
temel özelliği (6); 
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1. Bir sonuç ve/veya durumdur.
2. Gözlenebilir- objektiftir, subjektif değildir
3. Uzman klinisyen tarafından değerlendirilir, hasta tarafından değil.
4. İyileşmenin tanımı bireyden bireye değişiklik göstermez.

Yaygın kullanılan tanımda iyileşme; bireyin iki yıllık periyotta 
semptomlarının tam remisyonu, tam ya da yarı zamanlı bir işte çalışabilme/
eğitimine devam edebilme, bakım verenlerinin denetimi olmadan bağımsız 
yaşama, etkinliklere katılabildiği arkadaşının olmasıdır (6). 

Liberman’a göre (2011) iyileşme, aralıksız iki yıl süre, hastalık belirtilerinin 
ya da hastalık sonucu ortaya çıkan sorunların düzelmesi, hastalığın günlük 
yaşama olan etkilerinin belirli düzeyde azalması ve bireyin kişisel, sosyal ve 
mesleki rollerine kaldığı yerden devam edebilmesidir (7). Nesnel/klinik bakış 
açısında işlevsellik düzeyi yüksek olsa bile ruh sağlığı profesyonellerindeki 
“ruhsal hastalıkların yaşam boyu sürmesi” şeklindeki yerleşik inanç nedeniyle 
bireyler kısmi olarak iyileşmiş varsayılmaktadır (8). Ralph ve Corrigan’ın 
(2005) klinik iyileşme ile ilgili yorumu (9):

Bu tür bir tanım, iyileşmeyi bir sonuca bağlamak için ele alınması gereken 
birkaç soru çağrıştırıyor: İyileşmeyi düşünmek için kaç amaç başarılmalı? Kaç 
başarı normal kabul edilir?

2. Anlam:	Öznel	İyileşme

Literatürde iyileşmenin öznel tanımına paralel olabilecek farklı tanımlar
bulunmaktadır: 

Literatürde en çok kullanılan tanım Anthony (1993)’e göre iyileşme, 
hastalığın neden olduğu kısıtlamalarla birlikte doyum veren, umutlu bir yaşam 
sürmek için bireyin tutumları, değerleri, duyguları, hedefleri, becerileri ve 
rollerinde değişimlerin olduğu, yaşamda yeni anlamlar ve amaçlar geliştirmeyi 
içeren, bireysel, derin ve özgün bir süreçtir (10).

Deegan (1988)’e göre iyileşme süreci bir yaşam şeklidir ve günlük 
yaşamın sorunları ile baş etme yöntemi ve tutumudur. Hastalığın neden olduğu 
zorluklarla karşılaşma ve bu zorlukların sınırları içerisinde ve ötesinde saygın 
bütünlük duygusu ve yaşam amacını yeniden oluşturmaktır. Bireye katkıda 
bulunan toplum içerisinde yaşama, çalışma ve sevme arzusudur (11).

Andresen ve ark. (2003) tanımına göre iyileşme kısaca mümkün olduğu 
kadar yaşama katılmaktır (12).
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Öznel iyileşmeye yaklaşımına göre önceki kaygılar (örn. riskler, 
semptomlar, hastaneye yatışlar), yeni yaklaşımın özel durumu ya da alt kümesi 
olarak görülür. Önceki çevresel ilgilerin aksine hastanın bakış açısı merkez 
haline gelmiştir. Ruhsal hastalık, hasta olan kişi değil, kişinin bir parçasıdır. 
İyileşme hedefleri hasta tarafından belirlenir ve klinisyen hastanın uyması 
gereken tedavi hedeflerini geliştirmek yerine, hastanın hedeflerini geliştirmek 
için destek verir. Değerlendirme, kişinin güçlü yönleri, tercihleri ve becerileri 
üzerine odaklanır (6).

İyileşme hem kişisel hem de sistem düzeyinde birleştirici bir yaklaşımdır. 
Kişisel	düzeyde	iyileşme,	hastalıktan önce kişiliğe öncelik vererek ruhsal hastalık 
deneyimi ile kişiyi birleştirir. “Şizofrenik” ya da “psikotik” yerine “şizofreni tanısı 
alan hasta”, “psikozu olan hasta” gibi ifade edilmesi gibi. Tanılar hastalıkları 
kategorize eder insanları değil görüşünü benimser. Kişiliğin tanımlanan 
bileşenlerini bölmek yerine, politik, kültürel, yaşam olayları (travma, kayıp gibi) 
ve kişisel değerlerini bütünleştirir bu değerlerin kişinin yardım arayışını, tedaviye 
yanıtını ve hastalığı yönetim şeklini etkilediğini ifade eder. Sistem	düzeyinde	
iyileşme yaklaşımı farklı disiplinlerin işlevlerinin entegrasyonunu içerir. Ruh 
sağlığı, madde ve alkol bağımlılığı hizmetleri veya fiziksel hastalıkların bakımı 
koordineli olarak sağlanır. İyileşme odaklı sistem, bireyin ihtiyaçlarını karşılamak 
için bireyin etrafını saran entegre bir sistemdir (6).

Öznel	İyileşmenin	Yapısı

Öznel iyileşme kavramı, hastalıktan önce kimliğe öncelik vermektedir. 
Bu durum “Kimlik nedir?” sorusunu beraberinde getirir. Psikologlar, bireysel 
kimliğe odaklanır- kişiyi benzersiz yapan şeyler ve bireylerin kendileri ile ilgili 
görüşlerine öncelik verilir. Sosyologlar sosyal kimlikten-bireyi tanımlayan 
grup üyeliklerinin birleşiminden bahseder ve değersiz ve damgalayıcı sosyal 
roller atfedildiğinde kişinin sosyal kimliği zarar gördüğünü belirtir. Felsefeciler 
kimliği, kişinin varoluşunun devamlılığının varlığıyla ilişkilendirir. Büyüme ve 
değişmenin devam etmesi, insanın gelişiminin merkezinde yer alır. Bu bakış 
açılarını bir araya getirildiğinde, kimlik, dünyanın geri kalanıyla ilişki halinde, 
bireyi eşsiz yapan karakter özelliklerinden oluşur. Bu tanımlama, ruhsal hastalığı 
olan insanlarda ortaya çıkan kimlik karmaşasına da işaret etmektedir. Ruhsal 
hastalık tanısı alan bireyler için kimlik almış olduğu tıbbi tanı tarafından kapsamı 
altına alınmakta kimlik olumsuz olarak algılanmaktadır. Aksine iyileşme süreci 
iki şekilde olumlu kimlik geliştirmeyi vurgulamaktadır; (i) kimliği güçlendiren 
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olumlu sosyal ilişkiler ve ruhsal hastalığı kimliğin küçük bir bileşeni olmaya 
yönelten iyi oluşun gelişmesi   ve (ii) kimliğin ruhsal hastalık parçasını tutan öz 
yönetim ve düzenleme becerisidir (6).

Ruhsal hastalık tansı alan bireyler aşağıda belirtilen dört görevi 
üstlenerek iyileşmeyi deneyimlemektedir (6).

1. “Ruhsal	hasta”	olmak	dışında	pozitif	kimlik	geliştirmek: Yaşamı hasta
olarak değil bir birey olarak yaşayabilme koşullarını belirlemek.

2. Kişisel	olarak	doyum	veren	bir	anlam	geliştirmek: Ruhsal hastalığı bir
kimliğin tamamı değil bir parçası olarak şekillendirmek (tanı, varoluşsal kriz 
vb).

3. Kişisel	sorumluluk	almak: (öz yönetim) Kendi iyi oluşundan sorumlu
olmak, gerektiğinde diğerlerinden yardım ve destek almak

4. Sosyal	roller	edinmek: geçmişteki ilişkileri güçlendirmek, yeni, farklı
saygın roller geliştirmek

2.1.	İyileşmeyi	Tanımlayan	Bileşenler

Şemsiye bir kavram olan öznel iyileşmeyi tanımlamak için yapılan 
kavramsal çalışmalarda farklı ve örtüşen kavramsal bileşenler yer almaktadır. 
Davidson ve ark. (2005), iyileşmeyi tanımlamada umut ve bağlılık geliştirme, 
kendini yeniden tanımlama, hastalık belirtilerinden bağımsız yaşamını 
sürdürme, sosyal faaliyetlerde bulunma, damgalanmayla baş etme, kendi 
yaşamının kontrolünü eline alma, sorumlulukları yerine getirme, semptomlarla 
baş etme ve çevresel faktörler gibi bileşenleri belirtmiştir (13). ABD Madde 
Bağımlılığı ve Ruh Sağlığı Hizmetleri Yönetimi (SAMHSA) (2006) iyileşmenin 
gerçekleşebilmesi için gerekli on temel bileşeni; öz-yönetim, birey merkezli olma, 
güçlenme, bütüncüllük, doğrusal olmama, bakımda güçlü yönlere odaklanma, 
akran desteği, saygı, sorumluluk ve umut olarak tanımlanmıştır (14). Onken ve 
ark. (2007) ise iyileşmeyi birey odaklı olma, umut, kendi yaşamının kontrolünü 
elinde tutabilme, otonomi, yaşamında anlam ve amaç edinme, potansiyelinin 
farkına varma, hasta kimliğinin dışında kendini yeniden tanımlama, baş etme 
becerileri geliştirme, öz-yönetim becerisi kazanma, mücadele etme, değişime 
açık olma, sosyal olarak işlevsellikte artma, güçlenme, anlamlı yaşam 
aktivitelerinde bulunma, sosyal olanaklara sahip olma ve iyileşmeyi anlama 
şeklinde tanımlamaktadır (15). Ralph (2000) ise iyileşmeyi dört ana boyutta 
incelemiştir (16). Bunlar;
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− İçsel	 Faktörler; umut, kendi düşüncelerine güvenme, bulunduğu
ortamdan keyif alma, farkındalık, benlik saygısında artış, geleceği konusunda 
iyimserlik, maneviyatta artışın olması

− Öz-Yönetimli	 Bakım;	 bireyin kendi bakımında söz sahibi olduğu,
toplumda anlamlı bir rol kazanmasına yardımcı olan bireyin kendi semptomlarını 
tanıması, baş etmek için bireysel yöntemler (terapi, arkadaş ve manevi destek, 
egzersiz, uğraşı, çalışmak) geliştirmesi

− Dışsal	Faktörler; bireye inanan, güvenen, umut veren, onu cesaretlendiren
kişilerin (sağlık profesyonelleri, aile üyeleri, arkadaş, diğer hastalar) olması ve 
karşılıklı bağlılık 

− Güçlenme; otonomi, kendi yaşamı üzerinde kontrol, kişisel yeterlilik,
destekleyici çevre ve  güçlenme odaklı hizmetler ve politikalar gibi bileşenleri 
içerir.

2.2.	İyileşme	ile	İlişkili	Kavramlar

İyileştirme (Healing): İyileşme kavramı  “hastalığı kendiliğin bir parçası 
olarak tanımlamak” ve “kontrol” iki bileşenli bir süreç olan iyileştirme (healing) 
kavramı ile daha iyi açıklanabilmektedir. Jacobson ve Greenley (2001) bireyin 
hastalığı, kendiliğin tümü değil bir parçası olarak görmesi durumunda kendiliği 
ile bağlantı kurabileceğini ve bu sayede benlik saygısı ve öz saygının gelişeceğini 
buna bağlı olarak da iyileşmenin mümkün olduğunu ifade etmektedir.  Kontrol, 
hem hastalık semptomlarını kontrol etmek hem de kişinin kendi yaşamında aktif 
olması anlamına gelmektedir (17).

Tedavi/Şifa (Cure): İyileşme, tedavi veya şifa ile aynı anlama gelmemekte 
ve iki noktada bu kavramdan ayrılmaktadır: (i) Bitiş noktası – Tedavi kavramı 
iyileşmiş olmayı vurgularken “iyileşme” kavramı ile anlatılmak istenen 
muhakkak normal sağlık ya da hastalıktan önceki aşamaya geri dönüş değildir 
(ii) Tedavi bir kişiden yardım almayı vurgularken iyileşme kendine yardım
etkinliklerine aktif katılımı vurgulamaktadır (17).

Güçlenme (Empowerment): Güçlenme kişinin kendi içinde oluşur ve 
dış koşullar ile kolaylaştırılır. Üç bileşeni bulunmaktadır: Özerklik, cesaret ve 
sorumluluk. Özerklik için bilgi, kendine güven ve anlamlı seçimlerin bulunması 
gerekmektedir. Cesaret ise risk almak, söz sahibi olmak, ve güvenli rutinlerin 
dışına çıkmak ve istekli olmak anlamına gelmektedir. Üçüncü bileşen olarak 
sorumluluk bireyin kendisi için amaç geliştirmesi ve ulaşmak için diğerleri 
ile (aile, arkadaş vs.) plan yapma, karar verici görevlerde yer alma, ve kendi 
bakımına katılmadır. Bunun yanında sorumluluk seçim yapmak ve risk almada 
bir etkendir. Tam güçlenme ise bireyin seçimlerinin sonuçları ile yaşamasını 
gerektirir (17).
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Umut: Engellerle mücadele etmek ve hayatta kalmak için gerekli güç 
olarak tanımlanan umut, iyileşme yolculuğuna başlamak ve bu yolculuğa 
devem etmek için bireye yeni bir bakışa açısı, yeterlik hissi ve enerji sağlar. 
Ruhsal hastalık tanısı alan bir birey için umut, diğerlerinin de (aile, arkadaş, 
hemşire vs.) katılımını gerektiren olumlu sağlık sonuçları ile birlikte geleceğe 
ve hedeflere yönelme olarak tanımlanabilir. Umut etmek, bir şeyi arzulamak, 
birine güvenmek ve inanmak anlamı da taşır. Bu nedenle bir başkası ile 
karşılıklı ilişkiyi içinde barındırmaktadır. Bireyin umudu çevresindeki kişilerin 
umudundan etkilenmektedir. Bu nedenle birisinin kendisi için umutlanması 
onun kendisi için umutlanma olasılığını ortaya çıkarır (18, 19).

Rehabilitasyon: Rehabilitasyon, kendi dünyasına uyum sağlamayı 
öğrenebilmesi için engelli bireye sağlanan teknoloji ve hizmetlerdir. İyileşme 
ise kişinin engelliliğin zorluklarını kabul edip üstesinden gelirken kişinin gerçek 
yaşam deneyimlerini ifade etmektedir.  Aynı olgunun, rehabilitasyon  “dünya 
kutbunu” ifade ederken iyileşme “kendilik kutbunu” ifade etmektedir (11). 

Psikolojik İyi Oluş (Well-Being): Yaşamda karşılaşılan varoluşsal 
meydan okumaları yönetme olarak tanımlanmıştır. Psikolojik iyi oluş kavramı, 
öz-kabul, olumlu ilişkiler, özerklik, çevresel kontrol, yaşam amacı ve kişisel 
gelişimdir. Kişinin kendi yaşamı ile ilgili öznel değerlendirmeleri içerir (20).  

2.3.	İyileşme	Odaklı	Ruh	Sağlığı	Sisteminin	Temel	Varsayımları

İyileşme odaklı ruh sağlığı planlaması için Anthony (1993) tarafından 
açıklanan 8 temel varsayım vardır (10). 

1. İyileşme	profesyonel	bir	girişim	olmaksızın	da	gerçekleşebilir.

İyileşmenin anahtarı sağlık profesyonellerinin ya da verilen hizmetin
değil hastaların elindedir, ancak sağlık profesyonellerin görevi iyileşmeyi 
kolaylaştırmaktır. İyileşme, hastaların doğal destek sistemleri ile mümkün 
olabilir. Kendi kendine yardım grupları, aile, arkadaş, spor etkinlikleri, kulüpler, 
yetişkin eğitimi, kilise gibi daha birçok iyileştiriciler sağlık sistemine dahil 
değildir.  

2. İyileşmenin	 ortak	 paydası,	 iyileşme	 sürecinde	 gereksinim	 duyulan
bireye	inanan	ve	yanında	duran	insanların	varlığıdır.	

Kişi için kritik önem taşıyan ve ihtiyaç duyulduğunda orada olan ve 
güvenilen bir kişinin olması iyileşme için evrenseldir. İyileşen insanlar, 
yanlarında kendi kendilerine bile inanmadıklarında onlara inanan, iyileşmelerini 
teşvik eden ancak zorlamayan, mantıklı gelmese bile dinlemeye ve anlamaya 
çalışan insanların olduğundan bahsetmektedir. 
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3. İyileşme	 görüşü	 kişinin	 ruhsal	 hastalığının	 nedenleri	 hakkındaki
teorinin	bir	parçası	değildir.	

Ruhsal hastalıklar, biyolojik ve/veya psikososyal nedensel faktörlere 
bağlanmaktadır. Biyolojik faktörler konusunda daha radikal görüşler hâkim 
olmasına karşın hastalığın altında yatan faktörler biyolojik olsun veya olmasın 
iyileşme gerçekleşir. 

4. İyileşme,	semptomlar	yeniden	ortaya	çıksa	bile	gerçekleşir.

Şiddetli ruhsal hastalıkların epizodik doğası iyileşmeyi engellemez ve
bireyler dönemsel olarak yoğun psikiyatrik semptom deneyimlese de iyileşebilir.

5. İyileşme	semptomların	sıklığı	ve	süresini	değiştirir.

İyileşmekte olan bireyler önceki deneyimleri kadar ya da daha fazla
semptom yaşayabilirler. Ancak kişi iyileştikçe semptom sıklığı veya süresi daha 
iyi yönde değişebilir. 

6. İyileşme	doğrusal	bir	süreç	olarak	hissedilmez.

İyileşme büyüme ve gerilemeleri, hızlı değişim dönemleri ya da ufak
değişiklikleri içinde barındırır. Genel eğilim yukarı doğru olurken anlık 
deneyimler bu yönde olmayabilir. İçgörü ya da gelişme dönemleri beklenmedik 
şekilde ortaya çıkabilir. İyileşme süreci sistematik değildir ve planlanmamış bir 
şekilde hissedilir.  

7. Hastalığın	 sonuçlarından	 iyileşmek	 bazen	 hastalığın	 kendisinden
iyileşmekten	daha	zordur.

İşlevsellik, engellilik ve dezavantaj konuları genellikle bozukluktan daha 
zordur. Birey için değerli rolleri ve sorumlulukları yerine getirmede yetersizlik 
ve sonuç olarak kaybedilen benlik saygısı iyileşmenin önündeki engellerdir. 
“Ruhsal hasta” kategorisine girmekle ortaya çıkan engeller daha ağır olabilir. Bu 
dezavantajlar, hak kaybı ve fırsat eşitsizliği, istihdam ve barınmada ayrımcılığın 
yanı sıra, sistemin etkisi ile kendi kaderini tayin etme imkânı bulunmaması, tedavi 
uygulamalarının güçsüzleştirmesidir. Bu engellilik durumu ve dezavantajlar, 
kişi asemptomatik hale gelse de iyileşmesini sınırlandırabilir. 

8. Ruhsal	hastalıktan	 iyileşmek	kişin	gerçekten	 ruhsal	hasta	olmadığı
anlamına	gelmez.	

Bazen ruhsal hastalıktan başarılı bir şekilde iyileşen bireyler “gerçekten 
hasta değil “ diye önemsenmeyebilir. 
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2.4.	İyileşmede	Başarısız	Olan	Hastaların	Karşılaştıkları	Engeller	

Ruhsal hastalık tanısı alan bireyler bazı nedenlerden dolayı iyileşme 
yolcuğunu tamamlayamaz. Bunlar (21);

• Başa çıkma yöntemlerinden soyutlanma
• Bireyin hayatına yerleşen durağanlık ve pasiflik
• Güçsüzlük hissi
• Çözümlenmemiş yas
• Devam eden uyuşturucu ve alkol kullanımı
• Sosyal ötekileştirme
• Optimal ilaç tedavisine terapötik yanıtın olmaması
• Alternatif girişimlerin olmaması
• Hayatta anlam ve amacın olmaması
• Süreğen ruh sağlığı problemleri nedeniyle gücü ve potansiyeli ile beraber

bireyin kimliğinin de gölgede kalması 
• Ruhsal hastalığın cazibesi
• Gelişme ve iyileşmeye olanak sağlamayan bir aile yaşamı

3. İyileşme ve Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Bakım

Ruhsal hastalık tanısı alan bireyler, hastalığın kendisinin neden olduğu
sorunlarla birlikte sosyal olarak dışlanma, işsizlik ve işsizliğin neden olduğu 
sosyo-ekonomik sorunlar, aile tarafından ihmal ve istismar edilme, evsizlik, alkol 
ve madde kullanımı, ve damgalanma gibi sorunlarla karşı karşılaşmaktadır. Bu 
sorunlar bireylerin iyileşmesinde engel oluşturmaktadır (22). Ahern ve Fisher 
(1999) iyileşme çalışmalarında doğru tutum ve destekle ruhsal hastalıklardan 
iyileşmenin mümkün olduğunu belirtmektedir (8).

İyileşmeyi temel alan bakım çalışmaları, iyileşme odaklı bakım çalışmaları 
olarak belirtilmektedir. Farkas ve arkadaşları (2005) iyileşme odaklı ruh sağlığı 
bakımın sağlanmasında 4 ilkenin olması gerektiğini savunmaktadır (23). 
Bunlar;

♦ Bakımın hastalık değil birey merkezli olması gerektiği
♦ Kendi iyileşme sürecine bireyin tam olarak katılması gerektiği
♦ İyileşme sürecinin tüm alanlarında bireyin kendi kararlarını verme hakkı

olduğunu bilmesi gerektiği
♦ Bireyin iyileşmesi için doğuştan yeterliliği ve gelişme potansiyeli

olduğunun varsayılmasıdır.

İyileşme odaklı bakım bireyi güçlendirmeyi, cesaretlendirmeyi 
amaçlamakta ve bireyin kendi bakımı ve yaşamına yön vermesinde daha fazla rol 
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almasını desteklemektedir (17,23). Cummings ve Bennet (2012) iyileşme odaklı 
bakımın sağlanmasında ruh sağlığı profesyonellerinin altı temel becerisinin 
olması gerektiği savunmaktadır.  Bunlar (24); 

♦ Bakım Verme: Yalnızca hasta değil toplumun da yaşam boyu sağlığını
geliştirmede önemli bir beceridir. 

♦ Şefkat Gösterme: Bakım verilirken bireye empati ve saygıyla
yaklaşılması gerektiği ve değer verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. 

♦ Yeterlik: Bireyin sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının farkında olma ve bu
ihtiyaçların kanıta dayalı olarak karşılanmasını vurgulamaktadır. 

♦ İletişim: Ekip çalışması ve iyi bir bakımın temelini oluşturmaktadır.
Bireye kendi bakımında söz hakkı verilmesi ve bireyi aktif dinlemenin iyi bir 
iletişimden geçtiğinin altını çizmektedir.  

♦ Cesaretlendirme: Bireyin yaşamı ile ilgili kararları alırken endişelerinin
azalması ve kişisel güçlerin ortaya çıkartılması için desteklenmesi gerektiğini 
vurgulamaktadır. 

♦ Özveri: Diğer tüm becerilerin bireyin bakımı ve deneyimlerini
iyileştirmeye yönelik kullanılması gerektiği ile ilgili özveri gösterilmesi 
gerektiğini ifade etmektedir.

İyileştirici	 ilişki:	 Ruhsal hastalık tanısı alan bireylerle çalışırken 
iyileştirici ilişkinin kurulması ve iyileştirme ortamının sağlanması ruh sağlığı 
profesyonellerinin yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. Anthony (1993) 
ruhsal hastalık tanısı alan bireylerle kurulan arkadaşça ve destekleyici olmak 
üzere iki ilişki şeklinin mümkün olduğunu ancak tercih edilmesi gereken ilişki 
türünün arkadaşça ilişki olduğunu belirtmektedir. 

Arkadaşça	 ilişkide; ruhsal hastalık tanısı alan birey ve ruh sağlığı 
profesyonelleri, bireyin bakımında birlikte çalışır ve birlikte karar alır.

Destekleyici	 ilişkide; ruh sağlığı profesyoneli bireyin gereksinimlerini 
karşılama görevini üstlenir (10).

Watkins (2007) iyileştirici ilişkinin özellikleri aşağıdaki gibi belirtmektedir 
(21);

♦ Kendisi için umutlu olamadığı zamanda bireye umut verir
♦ Potansiyelini gerçekleştirmesi için bireyin yeteneklerine inanır
♦ Bireyin subjektif deneyimlerini önemser
♦ Ruhsal stresin anlamını işbirlikçi bir şekilde araştırır
♦ Bireyin bireyselliğine saygı duyar
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♦ Bireyin gücü ve yeteneklerini kabullenir
♦ Bireyin problem odaklı yaşamı yerine anlamlı yaşamı için birlikte

arayışta bulunur
♦ Bireyin kendini güçlendirme ve öz yeterliği destekleyen özerkliğine

saygı duyar
♦ Patolojiden ziyade normallik ve insanlık deneyimlerini önemser

Farkas (2007) iyileşme sürecinin başlayabilmesi ve sürmesi için sağlık 
profesyonelleri, aile üyeleri ile tutarlı ve işbirlikçi ilişkinin kurulmasının 
önemli olduğunu ifade etmektedir (25). Bu işbirlikçi ilişki, bireye umut 
aşılanması, bireyin iyilik halinin arttırılması, öz-yönetim ve sosyal becerilerinin 
gelişmesinde ve bireyin içinde bulunduğu çevreye ait olduğunu hissetmesinde 
rol oynar (10,25).

İyileşme Ortamı: İyileşme odaklı ilişkilerin sürdürüldüğü ortamdır. 
İyileştirici ortamda öncelik bireyin kendine güvenini arttıran, güçlendirici bir 
çevre yaratmaktır. Bu ortam, ruh sağlığı profesyonellerinin, bireyin yaşamsal 
koşulları ve gereksinimleri ile ilgili bilgi sahibi olmasına olanak sağlar. Ruh 
sağlığı profesyonelleri bu bilgiler doğrultusunda, bireyin sosyal becerilerini 
geliştirmesinde öz-yeterliğini destekler, bireyin hastalığı ve ilaç bilgilerine 
hâkim olması, baş etme becerileri geliştirme, stresle baş etmede bireyi destekler 
(26). İyileşme ortamında bireyler kendilerini, haklarına, sorumluluklarına, 
ihtiyaçlarına, değerlerine ve inançlarına saygı gösterilmeye değer bir insan olarak 
görülmektedir. Bu ortamda ruh sağlığı profesyoneli, iyileşmesi için kendisine 
en uygun yöntemi bilen bireyin öğrencisi olmalı ve bireyin potansiyelini göz 
önünde bulundurarak iyileşme beklentisi oluşturmalıdır (26,27).

Slade ve Davidson (2011), öznel iyileşmede ruh sağlığı profesyonellerinin 
iyileşmeyi destekleyebilecekleri 4 temel yaklaşımdan bahsetmektedir (6); 

1. İlişki	geliştirmek:	Diğer hastalarla birlikte zaman geçirmek, ruh sağlığı
profesyonelleri ile ilişkiler geliştirmek, kendi kendine yardım grupları ve 
iyileştirme topluluklarına katılmak, umudu geliştirir ve hastalıkla tanımlanan 
kimliğe karşı güvenli alan sağlar. Profesyonellerin danışmalık ve koçluk 
becerileri kişinin kendini yönetmesinde destek sağlar.  

2. İyi-Oluşu	Geliştirmek:	Yaşam, belirtilerin olmaması, olumlu duygular
hissetmek ve sürekli keyifli olmak gibi tek yönlü değildir. İyileşme anlamlı ve 
doyum veren bir yaşam için spritüal gelişim ve birçok aktivitelere katılımı da 
içerir. İyi oluş destekleyen 5 şey; ilişki, aktif olmak, dikkate almak, öğrenmeye 
devam etmek ve vermek olarak tanımlanmıştır. 
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3. Tedavi	 Sunmak:	 Tedavi sunmak, tedavi hedefleri yerine iyileşme
hedeflerine yönelik kanıta dayalı müdahaleler kullanılmasını gerektirir. Tedavi 
hedefleri (nüks, hastaneye yatış, olumsuz riskler) klinisyen tarafından belirlenir. 
İyileşme hedefleri kişilerin hayalleri ve istekleridir. Bu hedefler eşsiz ve bireye 
özgüdür. Bireyin kaçınmak istediği şeyin aksine istekleri üzerine yoğunlaşır.  
İyileşme hedefleri, güçlü bir temele dayanır, olumlu kimliği güçlendirmeye ve 
saygın sosyal roller geliştirmeye yöneliktir. Bu hedefler profesyonellere gerçekçi 
ve uygulanabilir gelmediği ve verilen destek profesyonel rollerine girmediği 
için zorlayıcı olabilir.

4. Sosyal	Katılımı	Geliştirmek İyileşmede sosyal olarak dahil olmak 
merkezdedir çünkü buna fırsat tanınmadığında umut ölür. Psikolojik, sosyal ve 
finansal kaynakların eksikliğinde özgürlüğün kısıtlanmakta ve anlamlı yaşam 
ve hedeflere ulaşmak imkânsız hale gelmektedir. Ayrımcılık yaşamak (ve 
ayrımcılık beklentisi) ruhsal hastalığı olan birçok bireyi olumsuz etkilemektedir. 
İyileşmeyi desteklemede ruh sağlığı profesyonellerinin rolü tedavinin ötesinde 
olmalı ve ayrımcılıkla mücadele etmek için sivil toplum kuruluşları iş birliği 
yapılmalıdır. 

4. İlaç ve İyileşme

İyileşme odaklı ruh sağlığı hizmetlerinde, çok çeşitli psikotropik ilaç
mevcuttur. Geleneksel iyileşme yaklaşımında tedavi semptom yönetimi ve 
yan etkilerin azaltılmasına odaklandığı için kinik perspektifte psikotrop ilaçlar 
hala merkezi konumdadır. Güncel iyileşme yaklaşımında sağlık hizmeti hizmet 
sunmak sadece ilaç vermek değildir, hedef kişisel iyileşmeyi desteklemektir. 
İyileşme odaklı ruh sağlığı perspektifinde ilaç tedavisi psikiyatrik semptomları 
azaltmak için birçok etkenden sadece biri olarak görülmektedir. Ayrıca ilaç 
planlaması ve yönetimi hasta kontrolü ve seçimini teşvik etmek için önemli 
bir alan olarak görülmektedir (28). İlaçlar birçok insan için potansiyel iyileşme 
desteğidir ve bireyler iyileşme yolculuğunda ilaç kullanabilir. Klinisyenin işi, 
danışana özgü bir ilaç vermek ve kontrol etmektir. Bu bireyin, reçete edilen ilacı 
kullanma ya da kullanmama kararı verebileceği anlamına gelir. Bireyin ilaçla 
ilgili kararı kişisel sorumluluğu ile ilişkilidir. Klinisyenlerin işi, bireyin kendisi 
için en iyi seçimi yapmasına yardımcı olmaktır. İlaç iyileşme için gerekli olabilir 
ya da olmayabilir. Klinisyenin rolü ilaç tedavisi isteyen hasta için en yararlı ilacı 
reçete etmek ya da ilaçla ilgili kesin kararı olmayan hastanın sorularının açık 
ve tarafsız bir şekilde yanıtlanması ve bireyin karar vermesinin desteklenmesi 
olabilir (6).
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İlaçlara uyumsuzluk ve ilaca devam etmeme durumu ruhsal hastalık tanısı 
alan bireylerde %74 oranla oldukça yüksektir. Deegan ve Drake (2006), ilaçların 
reçete edildiği gibi kullanılması gerektiğine odaklanan tedavi yaklaşımlarını, 
tüketicinin seçim yapma özgürlüğü, özerkliği ve güçlenmeyi zayıflattığı için 
eleştirmektedir (29).  Deegan’a göre ilaç kavramı insanların kendilerini daha 
iyi hissetmek için yaptıkları her şeyi içerir: kahkaha, sevgi, umut, kafein, spor, 
çikolata gibi. Diğer bir deyişle, ilaç sadece aldığınız şey değil, ne yaptığınızdır. 
Tablet ilaçlar (reçeteli psikotropik ilaçlar) kişisel ilaçların bir alt kümesidir. 
Egzersiz, beslenme terapi ya da bibliyoterapi de bir ilaç olabilir. İlaç ile ilgili iki 
çıkarımda bulunmak gerekiyor (11). 

1. Reçete	yazan	kişi	en	iyi	ilacın	belirleyicisi	değildir.

2. Tablet	 ilaçlar	 ile	 kişisel	 ilaçların	 diğer	 formları	 arasında	 dengeyi
bulmak	önemlidir.	

Farmakolojik ve psikososyal yaklaşımlar nükse karşı tampon görevi 
görürler. İyileşme yaklaşımı iyi oluşu sağlamada ilaçları potansiyel araç 
olarak sınırlandırmak yerine dayanıklılığı geliştirmeye odaklanmaktadır. 
Dayanıklılık ise bireyi destekleyen dışsal kaynaklar, bireyin güçlü yönleri, 
sosyal ve kişilerarası becerilerini içermektedir. İlaçlar hem becerileri ve güçlü 
yönleri desteklemeleri bakımından hem de dış destek oluşturmaları bakımından 
dayanıklılığa katkı sağlar (6).

5. İyileşme ve Değerlendirme Ölçütleri

Geleneksel değerlendirmede, iyileşme bir durum olarak algılanmakta,
bir uzman tarafından daha çok devam eden hastalık belirtileri, hastaneye 
yatış, işlevsellik, ilaç kullanımı gibi kıstaslara göre değerlendirilmektedir. 
Bu durum, uluslar arası alan yazında, ruhsal hastalık tanısı alan ve hastalığı 
birebir deneyimleyen bireyler tarafından tanımlanan  iyileşme kavramını 
yansıtmamaktadır. Ancak bu durumu objektif iyileşmeye ilişkin önlemlerin 
terk edilmesi gerektiği anlamına da gelmemektedir. Aksine ruhsal hastalık 
tanısı almış bireyler tarafından tanımlanan subjektif alanlara yönelik önlemler 
alınması gerektiğini vurgulamaktadır (30). 

Uluslararası alanda iyileşmeyi değerlendirmede kullanılan ölçekler, benlik 
saygısı, umut, farkındalık, spiritüel farkındalık, kendine güven, kişilerarası 
ilişkiler, yardım arayışı, genel iyi oluş, yaşam kalitesi, kimlik gelişimi, hastalık 
belirtileri ile baş etme, bağımlılık davranışı, yaşam becerileri, sorumluluk, 
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amaçlılık, güçlenme gibi hem subjektif hem de objektif iyileşme boyutlarını 
değerlendirmektedir (31). Scheyett (2013) her ne kadar iyileşmeyi değerlendiren 
alt boyutlar çok geniş olsa da hastaların deneyimlerinin biricikliği ve iyileşme 
içinde yer alan özellikler göz önünde bulundurulduğunda tek “ideal” bir iyileşme 
ölçeğinin mümkün olmadığını belirtmektedir (32). Her ne kadar uluslararası 
literatürde iyileşmeyi değerlendirmede kullanılan oldukça fazla sayıda geçerli 
ve güvenilir ölçüm araçları bulunsa da ulusal literatüre kazandırılmış veya 
geliştirilmiş sınırlı sayıda ölçüm aracına ulaşılmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1: İyileşmeyi Değerlendirme Kullanılan Türkçe Ölçüm Araçları 

Ölçek Adı ve Yıl
Madde 
Sayısı

Ölçek alt boyutları

İyileşme Değerlendirme Ölçeği 
(İDÖ), 2019 
(30)

24

Kendine Güven ve Umut, Yardım 
Arama Davranışı, Diğerlerine 
Güven, Semptomlarla Baş Etme, 
Hedef ve Başarıya Yönelim 

İyileşme Süreci Envanteri (İSE), 
2019 
(33)

22

Keder, Diğerleri İle İlişki, 
İyileşme/ Benlik Saygısı, 
Başkalarının Bakımı/ Yardımı, 
Yaşam Alanı, Umut/Özbakım 

Öznel İyileşmeyi Değerlendirme 
Ölçeği (ÖZİDÖ), 
(34)

17 - 

Maryland Ciddi Ruhsal Hastalığı 
olan Bireylerin İyileşmelerini 
Değerlendirme Ölçeği (MİDÖ) 
(35)

24 -

İyileşme Aşamaları Ölçeği (İAÖ) , 
2022
(36)

30
Durağanlık, Farkındalık, Hazırlık, 
Yeniden Yapılanma, Gelişim 

Hastalık Yönetimi ve İyileşme 
Değerlendirme Ölçeği (IMRS-P), 
2020 
(37)

11 İyileşme, Yönetim,  Biyoloji
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1. Giriş

İklim değişikliği, hava düzeninde ve sıcaklıkta uzun vadeli değişimleri ifade
eder. Bu durum güneş döngüsündeki değişimler gibi doğal bir durumdur. 
Ancak 18. yüzyıldan bu yana insan faaliyetleri, öncelikle kömür, petrol ve 

gaz gibi fosil yakıtların yakılması nedeniyle iklim değişikliğinin hızlanmasına 
neden olmuştur. Yanan fosil yakıtlar, Dünya›yı saran, güneşin ısısını hapseden ve 
sıcaklıkları yükselten bir battaniye gibi davranan, iklim değişikliğine neden olan 
sera gazı emisyonları (karbondioksit, metan gibi) üretir. Enerji, sanayi, ulaşım, 
binalar, tarım ve arazi kullanımı başlıca emisyon kaynakları arasındadır (1).

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 2021’de yayınlanan 
Altıncı Değerlendirme raporu, ısı tutucu gazların insan emisyonlarının, 
sanayi öncesi zamanlardan (1750’den) başlayarak iklimi yaklaşık 1,1 °C 
ısıttığını bulmuştur (2). Küresel ortalama sıcaklığın önümüzdeki birkaç on 
yıl içinde 1,5°C’ye ulaşması veya bu sıcaklığı aşması beklenilmektedir. Bu 
iklim değişiklikleri Dünya’nın tüm bölgelerini etkileyecektir. Isınmanın 
artan büyüklükleri, şiddetli, yaygın ve geri döndürülemez etkilerin olasılığını 
artırmaktadır (3).

Ülkemizin de içerisinde yer aldığı Akdeniz Havzası, küresel iklim 
değişikliğine karşı yerkürenin en hassas bölgelerinden birisidir. Gerçekleşecek 
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2°C’lik bir sıcaklık artışı, beklenmeyen hava olayları, sıcak hava dalgaları, 
orman yangınlarının sayısında ve etkisinde artış, kuraklık ve bunların olması 
dolayısıyla biyolojik çeşitlilik kaybı, turizm gelirlerinde azalma, tarımsal verim 
kaybı ve en önemlisi kuraklık olarak etkilerini hissettirecektir (4).

2011-2023 yıllarını kapsayan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı 2011 
yılında yayınlandı. Türkiye’nin, iklim değişikliğine bağlı olarak meydana gelen 
küresel ısınmanın özellikle su kaynaklarının zayıflaması, orman yangınları, 
kuraklık ve çölleşme ile bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi olumsuz 
yönlerinden etkilenebileceği öngörülmektedir (5).  Türkiye’de bölgesel olarak 
değişmekle birlikte sıcaklık artışlarının kışın 4°C’lik, yazın 6°C’lik bir fark 
olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca Türkiye’nin kuzeyinde yağışlarda artış olsa 
da, ülke genelinde yağışların azalacağı düşünülmektedir. Tüm bu değişimlerle 
birlikte su kaynaklarında azalma, kuraklık, çölleşme, tarımsal verim kaybı, 
orman yangınlarının sayısında ve şiddetinde artma, biyolojik çeşitlilikte azalma 
olacağı ön görülmektedir (6,7). 

Türkiye’de 2021 yılı temmuz ayında Muğla, Antalya ve Mersin illerinde 
çıkan yangınlar başta olmak üzere mevsimsel döngünün bozulması, seller, 
hortumlar, müsilaj gibi doğa olayları ile daha sık karşılaşılmaya başlanması 
iklim değişikliğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yangınlar can 
ve mal kayıplarının yanı sıra yaralanma ve hastalıklara yol açmış, doğal yaşam 
ve çevre üzerinde de olumsuz pek çok etkiyi ortaya çıkarmıştır. 2021 yılında 
dünyanın birçok yerinde yaşanan doğal felaketler giderek daha fazla kişinin 
psikolojik durumunu etkilemektedir (8). 

Tüm bu iklim değişikliği olaylarının etkileri hayatlarımızda her geçen 
gün daha fazla hissedilmektedir. İklim değişikliği ile birlikte kirlilik, salgın 
hastalıklar ve kuraklık, besin kıtlığı ruh ve beden sağlığımızı olumsuz 
etkilemektedir. Ayrıca gelecek hakkındaki belirsizlik, ön görülememezlik, 
kontrol edememezlik ve önüne geçilemeyen çaresizlik hissedilmesi stres ve 
anksiyete yaratmaktadır (9,10,11). Son dönemlerde ise iklim değişikliğinin ruh 
sağlığı üzerinde yarattığı etkiler anlaşılmaya çalışılırken bir dizi yeni psişik 
tepki tanımlamıştır. Bunlardan bazıları; “solastalji, eko-anksiyete,  
eko-suçluluk ve eko-yas” kavramlarıdır. Bu bölümde iklim değişikliğinin ruh 
sağlığına etkileri ve solastalji, eko-anksiyete, eko-yas kavramları açıklanacaktır. 

2. İklim Değişikliği ve Ruh Sağlığı

İklim değişikliği kaçınılmaz olarak yaşam tarzlarımızda değişiklikler,
insan kayıpları ve sosyal yeniden düzenlemeler açısından yeni sonuçlar 
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doğuracaktır. Bununla birlikte, gezegende kaç kişinin iklim değişikliğinin neden 
olduğu aşırı olaylardan etkileneceği ve bu olayların yaşam kalitelerini ne ölçüde 
ve ne zaman tehlikeye atacağı belli değildir. Toplumlara iklim değişikliğinin 
sonuçları ile nasıl başa çıkacakları ve bunlara nasıl uyum sağlayacakları 
konusunda tavsiyelerde bulunmak için, uzmanlaşmış uluslararası kuruluşlar, 
iklim değişikliği ve aşırı olaylar hakkında stratejiler ve çözümler öneren raporlar 
hazırlamıştır (3,12). İnsanlar ya doğrudan (örneğin aşırı bir olay sırasında) ya da 
dolaylı olarak (gıdanın azalması, kıtlık, su kıtlığı, tarım veya avlanma yerlerinin 
azalması, yerinden edilme) hayata devam edebilme açısından risk altındadırlar. 
Doğumsal defektlere neden olabilmeleri, nörogelişimi bozabilmeleri, hatta 
endojen ruhsal bozuklukları tetikleyebilmeleri, psikosomatik ve nörolojik 
hastalıkları tetikleyebilmeleri nedeniyle çevresel faktörlerin psikiyatride önemi 
giderek artmaktadır (13). 

Yangın, kasırga, sel ve kuraklık gibi afetler; normal mevsimsel hava 
değişimlere kıyasla farklı bir psikolojik ve psikopatolojik sıkıntı yaratmaktadır. 
Ayrıca, maruz kalan popülasyonların ruh sağlığı üzerine yapılan çalışmalarda 
genellikle göz ardı edilen, iklim değişikliği olaylarının ruh sağlığı üzerinde daha 
geniş bir etkiye sahip olduğudur (14,15). Yapılan çalışmalarda iklim değişikliğinin 
ruh sağlığı üzerindeki etkileri; minimal stres ve sıkıntı semptomlarından, 
anksiyete, uyku bozukluklarına, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve 
intihar düşüncelerine kadar değişen klinik bozukluklara kadar uzanmaktadır 
(15,16,17). Bireylerin ve toplulukların günlük yaşamlarında, algılarında ve 
deneyimlerinde, iklim değişikliği ve etkileriyle başa çıkmak, anlamak ve uygun 
şekilde yanıt vermek zorunda olmaları ruh sağlığı üzerindeki diğer etkiler olarak 
görülmektedir (15). 

İklim veya hava ile ilgili doğal afetlere maruz kalan insanlarla yapılan 
çalışmalarda, çok sayıda insanın stres ve ciddi ruh sağlığı sorunları ile karşılaştığı 
görülmektedir.  Yaşam kaybı, kaynakların azalması, sosyal destek ve sosyal 
ağların kesintiye uğraması, yer değiştirme ve göç gibi yaşamı kesintiye uğratan 
olaylara verilen tepkiler; travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), depresyon, 
kaygı, madde kullanımı ve intihar düşünceler olarak karşımıza çıkmaktadır 
(18-23). Gerek raporlar ortaya koyması ile gerekse yaşanan olaylarla iklim 
değişikliği nedeniyle bazı doğal afetler daha sık olacağı varsayıldığından, ruhsal 
sağlık sorunlarının yaşanması kaçınılmaz olacağı düşünülmektedir (2,15).

İklim değişikliğinin etkilerine karşı en büyük risk altında olanlar, 
sosyoekonomik durum, kültür, cinsiyet, ırk, istihdam ve eğitim gibi sosyal 
ve çevresel faktörlere dayalı olarak en fazla marjinalleştirilenlerdir. İklim 
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değişikliğinin zihinsel ve fiziksel sağlık etkilerinden en fazla etkilenme eğiliminde 
olan marjinal gruplar şunlardır: yerli halklar, çocuklar, yaşlılar, kadınlar, düşük 
sosyoekonomik statüye sahip insanlar, açık havada çalışanlar, ırk ayrımcılığına 
uğrayan insanlar, göçmenler ve önceden sağlık sorunları olan kişiler (24). Tüm 
bu gruplara bakıldığında homojen bir dağılım olmadığı görülmektedir. Sağlığın 
temelini oluşturan sosyal ve çevresel belirleyicileri zayıflaması ile birlikte, iklim 
değişikliği sosyal, ekonomik ve demografik eşitsizlikleri şiddetlendireceği ve 
sonunda tüm bunların etkilerinin sadece marjinal gruplar tarafından değil tüm 
nüfus tarafından hissedileceği söylenmektedir (7).

İklim değişikliği ile ilgili haberler ve yaşanan afetlerle ilgili görüntüler, 
insanları belirsizlik düşüncelerine, daha fazla stresli hissetmelerine, hatta 
çökkünlük ve güçsüzlük duygusu yaşamalarına neden olmaktadır. Yaşamdaki 
bu değişikliklerin somut etkisi, bu olaylara farklı türde psikopatolojik tepkileri 
beraberinde getirmektedir. Tüm bu iklim değişikliğine bağlı olayların (sel, 
kasırga, orman yangınları vb.) akut etkileri, savunmasız ve çaresiz insanları 
anında zihinsel yaralanmalara maruz bırakmaktadır. Akut dönem geçtikten 
sonraki dönemdeki etkiler ise, iklim değişikliğinin etkilerine dolaylı olarak tanık 
olan insanların yaşadığı yoğun duyguları, insanların ve diğer türlerin hayatta 
kalmasıyla ilgili belirsizlikle ilgili endişeleri, engellenmişlik hissi, yönelim 
bozukluğu ve çaresizliği içermektedir. Uzun vadeli sonuçlara baktığımızda ise; 
şiddet, sınırlı kaynaklar üzerinde mücadele, yerinden edilme ve zorunlu göç, 
afet sonrası uyum ve kronik çevresel stres biçimlerine dönüşen büyük ölçekli 
sosyal ve toplumsal etkiler şeklinde gelmektedir (15,25,26). 

Amerikan Psikoloji Derneği (American Psychology Association - APA) 
tarafından 2020’de gerçekleştirilen bir çalışma Amerikalıların %67’sinin iklim 
değişikliği konusunda orta veya çok derecede endişeli olduğunu, %55’inin ise 
iklim değişikliğinin kendi ruh sağlıkları üzerindeki etkilerinden endişelendiğini 
ortaya koyuyor(8). İklim değişikliği ve ruh sağlığı üzerine genişleyen araştırma 
literatürü, değişen bir iklim altında daha sık, yoğun ve karmaşık olan hava olayları 
ve afetlerin; stres, korku, kaygı, çaresizlik, anksiyete, kontrol duygusunun 
yitirilmesi, uyku problemleri, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, 
karmaşık yas, hayatta kalma suçluluğu, dolaylı travma, iyileşme yorgunluğu, 
madde kötüye kullanımı ve intihar düşüncesi/girişimi tetikleyebileceğine ve 
bu ruhsal sorunların ortaya çıkartabileceğine dair artan kanıtlar içermektedir 
(15,18-23). Ancak iklim değişikliğinin yarattığı ruhsal sorunlarla ilgili konuların 
açık bir şekilde konuşulmaması, kişilerin yaşadıkları süreci tanımlamalarının ve 
bu rahatsızlıklarla başa çıkacak yöntemler geliştirmelerinin önünde büyük bir 
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engel oluşturmaktadır. Yas tutmak, suçluluk hissetmek gibi iklim ile bağlantılı 
ruhsal sorunlar henüz toplum tarafından kabul edilen tepkiler olmadığından ve 
bu duygular yaygın olsa da konuşulamadığı görülmektedir (27,28). 

Son zamanlarda hızlanan iklim değişikliğine yanıt olarak, insanlar bazı 
duygular yaşıyorlar ve bu duyguların literatürde tam tanımı bulunmaması bu 
konuda gerekenlerin yapılmasının gecikmesine sebep olmaktadır. Avustralya 
çevre çalışmaları profesörü ve filozofu Glenn A. Albrecht, “psikoterratik 
sendromlar” veya “dünyayla ilgili zihinsel sağlık sendromları” olarak 
adlandırdığı, dünyanın iklim ve çevre sisteminin bozulmasına karşı bir dizi yeni 
psişik tepki tanımlamıştır (29,30). Bu yeni tanımlamalardan; “eko-anksiyete”, 
“solastalji”, “eko-suçluluk” ve “eko-yas” kavramlarına yer verilecektir 
(15,20,29-33).

2.1.	Eko-Anksiyete

İklim değişikliğinin ruh sağlığı üzerine etkilerine bağlı olarak öne çıkan 
duygulardan biri anksiyete, bu duyguyu tanımlayan kavram da eko-anksiyete 
(eco-anxiety) kavramıdır. Eko-anksiyete; iklim değişikliği, ormansızlaşma, 
türlerin yok olması ve kirlilik dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 
ekolojik krizle ilgili her türlü kaygıyı ifade eder (9,10,29). Albrecht eko-kaygıyı 
“varlığın ekolojik temellerinin çöküş sürecinde olduğuna dair genelleştirilmiş 
duygu” olarak tanımlamıştır (30). Amerikan Psikoloji Derneği (American 
Psychology Association-APA) ve Ruh Sağlığı için Değişen İklim Raporu 
(EcoAmerica, Mental Health and Our Changing Climate) tarafından 2017 
yılında bir rapor yayınlanmıştır (23). Bu raporda, iklim değişiklinin ruh sağlığı 
üzerindeki etkilerinden bahsedilmiş, Pihkala tarafından önerilen tanım kabul 
edilerek ve “eko-anksiyete”nin tanımı yeniden yapılmıştır. Ve eko-anksiyete 
“iklim değişikliğinin etkilerini gözlemlemek sonucunda kişilerin kendileri, 
çocukları ve gelecek nesiller için endişelenmelerine yol açan bir stres kaynağı” 
olarak tanımlanmıştır (20,23). Amerikan Psikoloji Derneği’nin kabul ettiği 
son eko-anksiyete tanımı ise; “kronik bir çevresel felaket korkusu”dur (9,23). 
Eko-kaygı, ekolojik krizle ilişkili özel bir stres ve endişe türüdür ve sosyal 
bilimlerin yanı sıra varoluşçu ve psikodinamik psikoloji çerçevesinde de 
yorumlanabilmektedir (11). Usher ve arkadaşları 2019 yılında iklim değişikliği 
endişesi ile ilgili yaptığı geniş ölçekli çalışmada, çocuklar ve gençler %84’ünde 
orta düzeyde endişe dile getirdikleri tespit edilmiştir (34).

İklim değişikliğinin neden olduğu olumsuz çevresel değişime tanık 
olmaya devam edeceğimiz, yakın gelecekte bunun azalmayacağı, ancak daha da 
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artacağı, kalıcı bir stres kaynağı haline geleceği tahmin edilmektedir. Bu durum 
artan risk algısına, çaresizliğe, suçluluğa ve genel kaygıya yol açmaktadır 
(23,32). Eko-kaygı, bu deneyimi tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir 
terim haline gelmiştir ve genellikle ana akım medyada, akademik literatürde ve 
çevrimiçi klinik materyallerde karşımıza çıkmaktadır. Aslında terim akademik 
literatürde değil, 2006 yılı gibi erken bir zamanda medyada ortaya çıkmıştır 
(35). Eko-kaygı, 2017 yılından itibaren akademik literatürde önemli bir kavram 
olarak yerini almıştır. Yakın ilişkili terim olan iklim kaygısı, genellikle eko-
kaygı ile birbirinin yerine kullanılmaktadır (9,36). Amerikan Psikoloji Derneği 
(American Psychology Association -APA) tarafından 2020’de yürütülen bir 
ankette, katılımcıların 2/3’ü eko-kaygı yaşadığını ifade etmektedir (36). 

Genel anksiyetenin özellikleri olan belirsizlik, öngörünün ve kontrol 
edebilme halinin olmaması gibi özelliklerin ekolojik anksiyetenin özelliklerini 
de oluşturmaktadır. Bu özelliklerin iklim değişiminin getirdiği olumsuz 
durumlarla birlikte sürekli hale gelmesi ve çaresizlik duyguları yaşatması ile 
duyarlı olan grubu etkilemektedir (37). Genel anksiyetede olduğu gibi hafif ve 
orta düzeydeki bir eko-anksiyete iklim değişikliğinin yarattığı olumsuzluklarla 
baş etmek için gereklidir. Böylece iklim değişikliği ile ilgili otoritelerin ve bu 
konuda çalışan kurum, kuruluş ve bireyler için güdüleyici olacak ve gerekli 
çalışmaları yapmasını, önlem almasını ve harekete geçmesini sağlayacaktır.  
Yüksek ya da patolojik bir eko-anksiyete ile ilgili yeterli bilgi olmadığı için 
daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır (38). 

Ágoston ve arkadaşlarının 2022 yılında yaptığı çalışmada eko-anksiyetenin 
altı tane bileşeni tanımlanmıştır (11). Gelecek ve gelecek nesillerle ilgili 
anksiyete, empati, çatışmalar, fiziksel semptomlar, DSM-5’e göre anksiyete 
bozuklukları, çaresizlik ve hayal kırıklığı bileşenlerinden oluşmaktadır (39). 
Tüm bu bileşenlerde de görüldüğü gibi iklim değişikliği çok farklı boyutlarda 
eko-anksiyete olarak kendini göstermektedir.  

2.2.	Solastalji

Solastalji(solastalgia), çevresel kaynaklı sıkıntılara daha fazla anlam ve 
açıklık kazandırmak için geliştirilmiş yeni bir kavramdır (40). 2005 yılında 
Glenn A. Albrecht tarafından bulunan solastalgia kavramı; kişilerin iklim krizi 
nedeniyle yaşadıkları bölgelerin ekosisteminin değişmesi ve kaybolmasından 
ötürü duydukları yabancılaşma hissi ve psikolojik rahatsızlık olarak tanımlanıyor 
(41). Bunu hisseden kişiler yaşadıkları bölgeden ayrılmamalarına rağmen 
etraflarındaki her şey değiştiği ve eskisi gibi olmadığı için evlerine yönelik 
büyük bir özlem hissi duyuyorlar (31,41). Albrecht, solastalji kelimesini ‘teselli’ 
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ve ‘nostalji’ kelimelerinin bir birleşimi ile bulmuştur (41). Nostalji, sevilen 
bir evden ayrıldıklarında bireylerin yaşadığı melankoli veya ev hasreti olarak 
tanımlanırken; bunun aksine solastalji, ev çevreleriyle doğrudan bağlantılı olan 
ve insanları etkileyen çevresel değişimin yarattığı sıkıntıdır. Çevresel değişime 
maruz kalan insanlar, ortaya çıkan değişim süreci üzerinde güçsüzlük veya 
kontrol eksikliği duygusuyla daha da kötüleşen olumsuz etkiler yaşamaktadırlar 
(40,41). Sostalji yüzyıllardır birçok kültür tarafından hissedilirken, ekosistem 
sıkıntısı ve iklim kaosu, terimin tanımladığı duyguyu yoğunlaştırmıştır. Artık 
insanların orman yangınları, sel, kuraklık, arazi temizleme, aşırı avlanma 
ve benzeri olaylara tepki olarak yaşadıkları sıkıntıyı tanımlamak için 
kullanılmaktadır. Solastalji, rahatlatıcı bir yerin kaybından kaynaklanan acı 
veya sıkıntıyı ifade eder; evleri veya arazileri örneğin yol yapımı, baraj projeleri, 
ormansızlaşma vb. nedeniyle kaybolduğunda, insanların bilinçli veya bilinçsiz 
olarak hissettikleri ıssızlık duygusu olarak tanımlanmaktadır. Sel veya yangın 
gibi aynı çevresel travmayı yaşayan insanlar arasında solastaljinin olması ya 
da ortaya çıkması kişiler arasında değişiklik gösterir yani tepkiler ve duygular 
kişiye özeldir. Albrecht, kişinin ev ortamındaki bu tür istilacı değişikliklerin, 
kişinin yer duygusuna bir saldırı olarak algılandığını savmaktadır. Solastalji, 
nostaljinin tersine çevrilmiş bir şekli olduğunu, kendi evimizde hissettiğimiz 
yurt özlemi olarak ifade etmektedir (42). Dünyamız değiştikçe, kalplerimiz ve 
zihinlerimiz de değişir ve olumsuz çevresel değişiklikleri olursa, buna çevresel 
ve görülebilen fiziksel yıkımda eklenirse bir ruh sağlığı sorunu olarak solastalji 
ile sonuçlanabilir. Giderek yaygınlaşan bu durumun farkındalığı ve tedavisi, 
evimize veya topraklarımıza gelen fiziksel travma nedeniyle sarsılan duygusal 
sağlığın yeniden sağlanması ile olur. Solastalji, genellikle bireye ve duruma 
özgü olan duygulardan yani keder, öfke, üzüntü, özlem ve kaygıdan oluşan bir 
duygu girdabı gibidir. Ev ve yer duygunuzun güvenliğinden kopmanıza neden 
olur (40,41,42).  Başka bir deyişle, solastalji, özellikle bir kişinin evinde ve/veya 
daha geniş çevresinde üzücü, durdurulamaz, genellikle ani değişikliklerden 
kaynaklanan benzersiz bir sıkıntı biçimidir. Bu değişiklikler, iklim değişikliği 
arttıkça daha yaygın hale gelmektedir ve ruh sağlığı profesyonellerinin bu 
durumu farkında olması gereklidir.

2.3.	Eko-Suçluluk

İklim değişikliği insanların suçluluk duymasına neden olan başka bir 
psikolojik etki yaratmaktadır. Eko-suçluluk (eco-guilt) olarak adlandırılan bu 
kavram özellikle insan olmayan türlere karşı duyulan suçluluk duygusunu tarif 
etmek için kullanılıyor (32). Eko-suçluluk, insanlar çevresel davranış için kişisel 
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veya toplumsal standartları karşılamadıkları zamanları düşündüklerinde ortaya 
çıkan suçluluktur (43). İnsanlar bireysel ve sosyal olarak davranışlarının doğaya 
ve çevreye zarar verdiğini ve bundan dolayı diğer canlıların etkilendiği ve hatta 
ölümüne sebep olduğu düşüncesi ile eko-suçluluk duygusu yaşamaktadırlar. 
Genellikle eko-suçluluk duymak, gerçek çevre yanlısı davranışa veya en 
azından davranışsal niyetlere yol açabilmekte, ancak bu niyetler mutlaka 
gerçek çevre dostu davranışla sonuçlanması söz konusu olmamaktadır (11). 
Çevre yanlısı davranışı motive etme olasılığı daha yüksek olan duygular 
arasında kültürler arası farklılıklar olabilmektedir. Eko-suçluluk kişilerin 
yaşam biçimleri nedeniyle suçluluk duymasına da yol açabilmekte ve iklim 
değişikliğine olumsuz katkıda bulunabilecek davranışlar sergilediklerinde 
ortaya çıkabilmektedir (32). Ágoston ve arkadaşlarının 2022 yılında yaptığı 
çalışmada kehanetlerde bulunma sorumluluğunun verdiği suçluluk, öz eleştiri ve 
kendi kendini inceleme sonrası suçluluk, suçluluk/bireysel sorumluluk eleştirisi, 
eylemlerinden memnuniyetsizlik, kişinin geçmişi hakkında suçluluk duyması, 
sistemin sürdürülmesi suçluluğu, yarar zarar ikileminden kaynaklı suçluluk, 
kendi varlığı için suçluluk olmak üzere sekiz tür eko-suçluluk belirlemişlerdir 
(11). Belirlenen eko-suçluluk türleri çevre dostu yaşamın sürdürülebilirliğine 
dair olduğu görülmektedir. Aslında yaşamın devamlılığının, türlerin ve nesillerin 
korunmasının getirdiği bir suçluluk olması ile varoluşsal bir fenomen olarak 
yorumlanabilmektedir. Ayrıca eko-suçluluk çevre dostu davranışlar sergileyip, 
bu konuda kendini sorumluluk sahibi hisseden ve empati yeteneği güçlü 
kişilerde daha fazla ortaya çıkmaktadır. Moore ve Yang’ın çalışmasında çevre 
dostu davranışların geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için gerekli bir ahlaki duygu 
olarak da suçluluğun gücünün yararlı olacağı savunmaktadır (44). 

2.4.	Eko-Yas

İklim değişikliğinin psikoloji üzerindeki etkisini tanımlayan bir başka kavram 
ise eko-yas (eco-grief) kavramıdır. Yas, ayrılık veya kayba karşı evrensel ve doğal 
bir tepkidir ve bir dizi duygusal, bilişsel ve davranışsal tepkileri kapsamaktadır. 
Sevdiğimiz ve değer verdiğimiz kayıplar için kederlenir ve yas tutarız. Ekolojik 
özelliklerin, türlerin, habitatların ve doğadaki deneyimlerin kaybı için yas tutmak, 
iklim ve ekolojik yasın temel özelliğidir. Eko-yas, “iklim değişikliği nedeniyle 
yaşanan veya yaşanacağı düşünülen tür, ekosistem ve tabiat kaybı gibi ekolojik 
kayıplara yönelik hissedilen yas” olarak tanımlanmaktadır (11). 

Ekolojik yasın üç ana sebebi olduğu düşünülmektedir. İlki, akut aşırı hava 
olayları veya kademeli iklim değişikliği nedeniyle türlerin ve ekosistemlerin 
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yok olması, ikincisi fiziksel çevreyle bağlantılı olarak kurulan kişisel ve 
kültürel kimliklerin yıkılması, üçüncüsü ise gelecekte gerçekleşmesi beklenen 
yok oluş olarak sıralanmaktadır (33). Değişen çevreye tanık olurken yaşanan 
kayıp deneyimini tanımlamak için keder ve yasla ilişkili psikolojik süreçleri 
ve duyguları iyi bilmek gerekmektedir (45). Ekolojik keder ise, “çevresel 
bozulma konusunda bir kayıp, çaresizlik ve umutsuzluk duygusu” olarak 
tanımlanmaktadır (46). Eko-yas ve eko-keder kavramları medyada, akademik 
literatürde ve çevrimiçi klinik materyallerde birbirinin yerine kullanılan kavram 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha önce eko-kaygıdan söz etmiştik, eko-
anksiyete ve eko-yas ile yakından ilişkilidir. Birincisi gelecekteki kayıpları 
tahmin ederken, ikincisi hali hazırda meydana gelen kayıplar için yas tutma 
süreci olarak ifade edilmektedir (37). Ayrıca eko-yas fark edilmez ve gerekli 
destek sağlanmaz ise yerini eko-kaygıya bırakacaktır (47). 

Eko-yas riski yüksek olanlar kimler diye bakacak olursak; yerli halklar, 
çocuklar, gençler, doğal dünyayla bağlantılı olanlar, ekolojik sorunlardan en çok 
etkilenenler ve savunmasız olanlardır (33,45). 2019’da Grönland’da değişen 
iklimle ilgili yapılan bir ankette, katılımcıların %15’i güçlü korku, %6’sı 
umutsuzluk, %7’si üzüntü ve suçluluk, %5’i ise öfke hissettiği bildirilmiştir (33). 
Eko-yas için üç ana sebepten yukarıda söz edildi, fakat üç tür kayıptan da söz 
edilmesi gerekmektedir. Bunlardan birincisi, akut veya geçmiş fiziksel ekolojik 
kayıp, türlerin, peyzajların ve ekosistemlerin bozulması veya yok olması anlamına 
gelir. İkincisi, çevresel bilgi kaybı, fiziksel çevrenin özellikleri ve bilgisi ile 
ilişkili olarak inşa edilen kişisel ve kültürel kimliklerin bozulması anlamına gelir. 
Üçüncüsü, beklenen gelecekteki kayıp türler, manzaralar, ekosistemler, yaşam 
biçimleri veya geçim kaynakları ile ilgilidir (33,45). Ekolojik kayba atfedilen 
kişisel ve kültürel değer, eko-yas deneyimi kişiden kişiye ve toplumdan topluma 
değişmesi muhtemeldir. Çünkü yasın deneyimlenmesinde ve ifade edilmesinde 
kültürler arasında farklılıklar vardır (48). Çevredeki değişiklikler, insanların 
tanımlamalarında da değişimler yaratması kaçınılmazdır. İklim değişikliği 
nedeniyle dünyada meydana gelen değişim ve dönüşümler, duygularımız 
üzerinde güçlü etkilere sahiptir ve bu güçlü etki bireylerin kaybettikleri için yas 
tutmasına neden olmaktadır. 

3. Sonuç

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 2021’de yayınlanan 
Altıncı Değerlendirme raporunun bize söylediği gibi iklim değişikliği giderek 
hızlanmakta ve buna bağlı dünya genelindeki değişimler ise kaçınılmaz 
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olmaktadır. Sıcaklık artışı, sıcak hava dalgaları, seller, kuraklık, hortumlar, 
kasırgalar ve orman yangınları gibi aşırı olaylara yaşamımızı ve sağlığımızı 
etkilemektedir (2). İklim değişikliğinin yarattığı sonuçlar, doğal kaynakların 
azalması, türlerin yok olması, havanın, denizin ve suyun kirlenmesi, iklim 
değişikliği ile öngörülemeyen bir sürecin olması, yaşanılan bölgede doğal 
olaylarla birlikte yaşanan geri dönüşü olmayan ya da geri dönüşü olsa bile uzun 
vadede olması, beklenen süreçleri beraberinde getirmektedir. Tüm bunlarla 
ilgili çok sayıda TV haberi, gazete makalesi, belgesel, röportaj, blog ve diğer 
medya bilgilendirmeleri mevcuttur. Tüm bu olumsuz durumlar; kişilerin fazla 
uyarana maruz kalmasına, baskı hissetmesine ve sonuç olarak da bu yükü 
kaldırmakta zorlanmasına neden olmaktadır. Ancak çok fazla olumsuz içeriğe 
maruz kalmak bazen de kişilerde tam tersi bir etki yaratarak, problemin yok 
sayılarak bastırılmasına, eylemsiz kalınmasına, olumsuz duygulara ya da inkara 
yol açabiliyor. 

İklim değişikliğinin insanlar üzerindeki etkileri doğrudan veya dolaylı, 
kısa vadeli veya uzun vadeli olarak ortaya çıkmaktadır. İnsanlar üzerindeki bu 
etki farklı zamanlamalarla ruh sağlığı üzerinde de görülmektedir. Ruh sağlığı 
profesyonellerinin dünyadaki üzerindeki tüm canlılar için en iyi sağlık sonuçlarını 
hedefleyerek iklim değişikliğini ele almaya hazır olmaları gerekmektedir. İklim 
değişikliği ve iklim değişikliğinin neden olduğu olayların ruh sağlığı üzerindeki 
etkileri genel olarak; stres, korku, kaygı, çaresizlik, anksiyete, kontrol 
duygusunun yitirilmesi, uyku problemleri, depresyon, travma sonrası stres 
bozuklukları, karmaşık yas, hayatta kalma suçluluğu, dolaylı travma, iyileşme 
yorgunluğu, madde kötüye kullanımı ve intihar düşüncesi/girişimi gibi çok farklı 
biçimlerde ortaya çıksa da daha spesifik tanımlamalar ortaya konmalıdır. Son 
yıllarda iklim değişikliğinin ruh sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili sık kullanılan 
eko-anksiyete- eko-yas, eko-suçluluk ve solastalji kavramlarının tanımlanmıştır. 
Ruh sağlığı profesyonelleri olarak iklim değişikliğinin ruh sağlığı üzerindeki 
olumsuz etkilerini bireyler, aileler ve topluluklarla yaptığımız çalışmalarla en 
aza indirme fırsatımız bulunmaktadır. Aktif başa çıkma becerileri ve öz-yeterlik 
geliştirme, psikolojik sıkıntılarla mücadele etmek için iklim değişikliğine uyum 
stratejileri olarak umut ve sosyal bağlılığı teşvik etmek için destek sağlamak gibi 
çok farklı başa çıkma yöntemleri bulunmaktadır. Ruh sağlığı profesyonellerinin 
konu hakkında farkındalıklarının ve bilgilerinin arttırılması, iklim değişikliğine 
karşı yaşanabilecek ruh sağlığı sorunlarına karşı önlemlerin alınması, yeni başa 
çıkma yöntemlerinin bulunması, ruh sağlığının geliştirilmesine katkı sağlanması 
ve ruh sağlığı bozuklukları oluşmadan önlenmesi çalışmalarının yapılması 
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gerekmektedir. Sonuç olarak, gelecekte tüm ruh sağlığı profesyonelleri iklim 
değişikliğinin etkileri konusunda önemli rol oynayacak ve bir güç kaynağı 
olacaktır.
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1. Sağlık ve Teknoloji

Tüm toplumlarda artan nüfus yoğunluğu ve ortalama yaşam süresi sağlık 
bakım uygulamalarına olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Özellikle 
gelişmekte olan ülkelerdeki nüfusun ve kronik hasta sayısının artması, 

covid-19 pandemi sürecinin başlaması, hastane ve sağlık personellerinin, 
geleneksel sağlık sistemleri ile toplum sağlığının kontrol edilmesinde ve sağlık 
hedeflerine ulaşılmasında çoğu zaman yetersiz kalmasına yol açmıştır. Fakat bu 
durum yeni sağlık stratejilerinin gelişmesine olanak sağlamıştır (1). 

Teknolojinin sağlık sisteminde kullanımı ve yaygınlaşması ile ortaya çıkan 
teknolojik sağlık, sağlık bakımının ulaşılamadığı kırsal toplumlara kadar sağlık 
hizmetinin ulaştırılması,  erken tanı, tedavi ve hastalık yönetiminin etkili bir 
şekilde kontrol edilmesi ve sağlık bakım maliyetlerinde azalma sağlamıştır (2; 
3). Teknolojinin sağlık sisteminde bu etkili kullanımı Dünyada ve Ülkemizde 
“Sağlıkta Dönüşüm” sürecini başlatmıştır (4). 

Sağlıkta dijitalleşme, dijital hastane ve elektronik sağlık uygulamaları 
gibi gelişmelerle birlikte hastaların ve sağlık personelinin refahını sağlamak, 
bireylerin sağlık verilerinin toplanması, korunması, verilerin bilgiye 
dönüştürülmesi ve depolanmasını sağlamak gibi birçok amaçla kullanılmaktadır 
(5). Sağlık ve sağlık bakım sistemlerinde teknolojinin kullanımı e-sağlık 
olarak tanımlanmaktadır. E-sağlık, hem sağlık hizmet sunucuları için bir 
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takım uygulayıcı araçları içerirken hem de hastalar ve sağlıklı bireyler için 
kişiselleştirilmiş sağlık sistemlerini içerir. E-sağlık genel olarak tele-sağlık, 
e-öğrenme ve sağlık bilgi sistemleri olarak sınıflandırılmaktadır (6).

Tele-sağlık, telefonlar, akıllı telefonlar ve mobil kablosuz cihazlar vb. 
çeşitli telekomünikasyon araçları aracılığıyla sağlık hizmetlerinin uzaktan 
sağlanmasıdır (7). Telesağlık ve teletıp terimleri genellikle birbirinin yerine 
kullanılır, ancak tele sağlık daha geniş bir dijital sağlık hizmeti faaliyetlerini 
ve hizmetlerini kapsamak üzere gelişmiştir (8). Senkron, asenkron ve uzaktan 
izleme olmak üzere üç farklı teletıp hizmeti bulunmaktadır. Senkron teletıp, 
sağlık bilgilerine gerçek zamanlı erişim sağlanmasını ifade eder. Hasta veya 
kullanıcı ile sağlık profesyonelinin canlı görüşmesine izin verir. Asenkron teletıp 
ise “sakla ve ilet” tekniğine atıfta bulunur. Bir hasta veya doktor tıbbi geçmişi, 
görüntüleri veya patoloji raporlarını toplar ve ardından teşhis ve tedavi için 
uzman bir doktora gönderir. Canlı bağlantı olmadan, önceden depolanmış sağlık 
bilgileri kullanılır. Uzaktan hasta izleme ise, hastanın doğrudan video izlemesi 
veya uzaktan toplanan testlerin ve görüntülerin gözden geçirilmesi yoluyla 
hastanın klinik durumunun sürekli değerlendirilmesini içerir. Telefonlarda yer 
alan mobil uygulamalar gibi daha yeni teknolojiler, daha geniş bir telesağlık 
olanakları yelpazesine izin verir (9,10).

Ülkemizde henüz yaygınlaşmamasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri 
hastanelerinin yaklaşık %50›si teletıp ile ilgilenmektedir. Mevcut teletıp 
uygulamaları en fazla radyoloji alanında ve inme tedavisinde kullanılmaktadır. 
TeleStroke olarak bilinen akut uzaktan inme bakımı uygulaması, özellikle 
acil servislerde nöroloji veya radyoloji uzmanlarının kurum dışında olmasına 
rağmen hastaya ulaşmasını sağlamaktadır (10).

Tele-hemşirelik, Uluslararası Hemşireler Konseyi (International Council 
of Nurses) tele-hemşireliği “Hemşirelik bakımı ve hemşirelik uygulamalarını 
yürütmek için tele-sağlık teknolojisinin kullanılması” olarak tanımlamaktadır 
(11). Uluslararası Hemşireler Birliği, 2021 raporunda pandemi nedeniyle 
bireylerin sağlık hizmetine ulaşımının azaldığı, özellikle yaşlı, kadın, çocuk, 
yoksul gibi örselenmiş grupların bu durumdan daha fazla etkilendiklerini ve 
tele-hemşireliğin bu durumda önemli yeri olduğunu bildirmektedir (12).

Mobil sağlık uygulamalarının hemşirelik bakımında kullanılması, kronik 
hastalıkların daha etkin yönetilmesinde, evde bakım hasta ve ailelerinin sağlık 
hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşmasında, taburculuk sonrası bakımın ve 
takibin sürdürülmesinde, maliyetin azalmasında, özellikle kırsal bölgelere 
yeterli miktarda sunulamayan sağlık hizmetlerindeki eşitsizliğin giderilmesinde 
önemli katkılar sağlamaktadır (13,14). 
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2. Mobil Sağlık (M-Sağlık) ve Mobil Uygulamalar

Mobil iletişim teknolojilerinin sağlık alanında kullanımı olan m-sağlık,
hızla genişleyen bir araştırma ve uygulama alanıdır. Mobil iletişim teknolojisi 
ve alt yapısını kullanan bu uygulamalar, uzaktan hastalık yönetimi, sağlık 
verilerinin toplanması ve erken uyarı sistemi gibi olumlu katkıları olan yenilikçi 
sağlık uygulamalarıdır (15). Mobil sağlık, hastalar ve sağlık profesyonelleri 
arasında iletişimi sağlayarak bilgi paylaşımını ve aktarımını kolaylaştırmaktadır. 
Mobil cihazlarda bulunan sensörler aracılığıyla sağlıkla ilgili veriler gerçek 
zamanlı olarak toplanabilmekte ve acil durumlar erken uyarı sistemi ile 
belirlenerek, klinik karar destek sistemleri ile sağlık alanında yararlı katkılar 
sağlamaktadır(16).

Dünyada ve ülkemizde önemli mobil sağlık örnekleri bulunmaktadır. 
İngiltere Ulusal Sağlık Servisi tarafından geliştirilen mobil uygulamalardan 
biri olan “My Medication Passaport”, çok yüksek kullanım oranına sahiptir. Bu 
uygulama ile hastalar genel sağlık bilgilerine kolaylıkla erişebilmekte, aşılama 
programlarında ve sağlık kurumlarında hangi ilaçların alınması gerektiği 
konusunda bilgilendirilmektedir (17).

ABD’de kullanılan “HealthTap” ile bir doktor hastasını görsel olarak 
görebilir, belirli kısıtlamalar dahilinde muayene yapabilir, görüntü alabilir ve tanı 
koyabilir. Ayrıca uzaktan izlem için tıbbi cihaz inovasyonları kullanılmaktadır. 
Örneğin, subkutan implante edilebilir kardiyak defibrilatörler (ICD’ler) gibi 
implante edilebilir cihazlara sahip hastalar, kardiyologların hastalarını uzaktan 
izlemelerine olanak sağlayarak klinik ziyaretlerin sayısını azaltmıştır. Yakın 
zamanda geliştirilen bir pulmoner arter sensörü, intrakardiyak ve pulmoner 
arter basınçlarının uzaktan izlenmesine olanak tanıyarak potansiyel olarak 
komplikasyonları ve hastaneye yatışları önlemektedir (10).

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen “Merkezi Hastane Randevu Sistemi 
(MHRS)”, “E-nabız” ve  “Formda Kal Türkiye” gibi m-sağlık uygulamaları 
bulunmaktadır. 

Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS), vatandaşların Sağlık 
Bakanlığına bağlı hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimleri 
için 182 çağrı merkezini arayarak canlı operatörlerden veya web üzerinden 
istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir uygulamadır (18).

Türkiye’nin ilk kişisel sağlık platformu olan e-Nabız, 2015 yılında 
Sağlık Bakanlığı tarafından kurulmuştur. Kişisel sağlık kayıtlarını içeren bu 
uygulama ile bireyler sağlık verilerine akıllı telefonlar, tablet, bilgisayarlar 
ve internet üzerinden erişebilir ve bu verileri doktorun değerlendirmesi için 
yetkilendirebilirler (19). 
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Covid 19 pandemisinde ise sağlık bakanlığı “Hayat Eve Sığar (HES)” 
adlı mobil uygulamayı geliştirmiştir. Pandemi ile mücadele döneminde tüm 
süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip etmeye çalışan Sağlık 
Bakanlığı, HES uygulaması ile bu kontrol ve takibi tüm bireylerin hizmetine 
sunmuştur. Uygulama ile bireyler, yaşadıkları bölgede ya da gitmek istedikleri 
lokasyondaki risk durumunu veya hastalığın yoğunluğunu harita üzerinden 
inceleyebilmekte, eczane, hastane, market gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi 
gereken yerleri de görebilmektedir (20). HES uygulaması Türkiye’de mobil 
sağlığın birçok avantajından faydalanıldığı önemli bir örnektir. 

Formda Kal Türkiye, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen bu uygulama, 
vücut değerleri ölçümü, ideal kilo ölçümü, vücut kitle indeksi, adımsayar, 
protein ihtiyacı, kalori cetveli, kalori yakma cetveli, kilo verme önerileri, bazal 
metabolizma hızını göstermektedir (21).

M-sağlık uygulamaları ile toplum sağlığını korumak için hastalıklar
hakkında hatırlatmalarda bulunma ve yönlendirme amaçlı SMS mesajı, akıllı 
telefonlardan randevu alma, 3G ve 4G mobil telefon standartlarının ve bulut 
tabanlı mobil sağlık sistemlerinin geliştirilmesi, sağlık profesyonellerinin 
sağlıkla ilgili tıbbi bilgilere kolayca erişmesini ve uzak bölgelerdeki hastaların 
bakımında önemli kararları uzaktan almalarını sağlaması (16,22), uzaktan 
kronik hastaların yönetimi, taşınabilir veya giyilebilir cihazlardan fiziksel 
verilerin gönderilmesi, değişen davranışa ve verilere göre tam zamanında 
müdahale yapılabilmekte, davranışsal müdahaleler için yapay zekâ aracılığıyla 
kısa konuşmalar yoluyla özelleştirilmiş bütünleştirici destek psikoeğitim ve 
davranış müdahaleleri yapılabilmektedir (23). 

Mobil sağlık uygulamaları ile ilgili yapılan çalışmalar, hastaların hastalık 
yönetimi hakkında bilgi düzeyini, ilaç uyumunu, diyet, egzersiz ve kan 
basıncı hedeflerine ulaşım düzeyini arttırdığını ve kaygı düzeylerini azalttığını 
bildirmektedir (24). Giyilebilir ve taşınabilir cihazlar, akıllı bileklik ve saatler 
bireylerin, fiziksel aktivite, uyku kalitesi, kan şekeri, kalp atış hızı gibi çeşitli 
sağlık ölçümlerini takip etmelerini sağlamaktadır. Atriyal fibrilasyon için kalp 
ritmini değerlendiren elektrokardiyogram (EKG) uygulamaları aynı zamanda 
yaygın bir komorbidite olan kardiyovasküler hastalığı önlemeye de yardımcı 
olmaktadır (25). 

Tam zamanında uyarlanabilir müdahaleler (JITAI’ler), m-sağlığın 
gelişmiş bir şeklidir. JITAI’ler, entegre m-sağlık sensörleri, giyilebilir cihazlar 
ve uygulamaları kullanarak bireyin değişen davranışına uyum sağlayarak, 
doğru zamanda, doğru türde ve miktarda destek sağlamaktadır. JITAI’lerin 
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obez bireylerde hareketsiz davranışları azalttığı ve fiziksel aktiviteyi arttırdığı 
gösterilmiştir (26).

Nesnelerin İnterneti (IoMT), sensörler, işleme yeteneği, yazılım ve internet 
veya diğer iletişim ağları üzerinden diğer cihazlara ve sistemlere bağlanan ve 
veri alışverişi yapan diğer teknolojilere sahip fiziksel nesneleri tanımlar, çeşitli 
giyilebilir ve akıllı cihazlardan yararlanarak IoMT, hastaların gerçek zamanlı 
izlenmesini, gerçek zamanlı veri analizini ve yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş 
kilo yönetiminin geliştirilmesini sağlar (27).

Yapay zekâ ve mobil uygulamalar ile ilgili çalışmaların, sensör ile aldıkları 
objektif verilerle otomatik geri bildirim sağladıkları görülmektedir (28). Yapay 
zekâ, gerçek zamanlı hasta izleme ve gerçekten kişiselleştirilmiş hastalık 
yönetimi müdahaleleri sağlamak için IoMT aracılığıyla bağlanan m-sağlık 
teknolojilerine de uygulanabilir. Mobil müdahalelerin yapay zekâ teknolojisini 
kullanan bir sohbet robotu aracılığıyla sürdürülebildiği bildirilmektedir (23,29).

Yaşlı bakımında robotlar, bireylerin hareketliliğini destekleme,   günlük 
aktivitelerini yapmaları için hatırlatmalar yapma ve insanlarla sosyal etkileşimde 
bulunarak ve arkadaşlık sağlayarak yaşlı bireylerin ruhsal ve bedensel sağlığını 
iyileştirmek ve günlük yaşamı desteklemek için kullanılmaktadır (30). 

M-sağlık uygulamalarının yararlarının yanında olumsuz yönleri de
bulunmaktadır. M-sağlık uygulamaların bireysel ve hassas bilgiler içermesi 
nedeniyle hastaların kişisel verilerinin korunması için güvenlik önlemlerinin 
alınması, etik ve yasal sorunların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 
Sağlık okuryazarlığının yeterli seviyede olmaması m-sağlık uygulamalarının 
etkin kullanımını etkilediği düşünülmektedir. Mobil uygulamalar, bireysel 
özellikler, özellikle çocukların ve yaşlı bireylerin durumu gözetilmeden 
oluşturulduğunda dezavantaj oluşturabilmektedir. 

Sağlık profesyonelleri, sağlığı korumak ve geliştirmek için mobil 
sağlık uygulamalarını kullanarak, kalitesini ve kullanılabilirliğini her zaman 
değerlendirmelidir (14). Bu nedenle, hemşirelerin bireylerin gereksinimlerini 
ve özelliklerini dikkate alarak uygun, etkin ve sürdürülebilir mobil sağlık 
uygulamaları geliştirmeleri önemlidir.

3. Hemşirelik Bakımında Mobil Uygulamalar

Dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler, demografik değişimler, yaşlı
nüfusun artışı, küreselleşme ve çevresel değişimler bireylerin sağlığını 
etkilemekte, bu durum sağlık bakım sisteminde ve hemşirelerin rol ve 
sorumluluklarında değişikliklere neden olmaktadır (2)   
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Hemşirelerin en önemli rolü olan kanıta dayalı hemşirelik bakımında yenilikçi 
yaklaşımlar ancak yeni teknolojilerin kullanılması ile gerçekleşebilmektedir (31). 
Hemşirelik ve mobil sağlık alanında son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalara 
bakıldığında hemşirelik bakımında, kronik hastalıkların yönetimi (astım, diyabet, 
kronik böbrek yetmezliği, hemodiyaliz ve kardiyovasküler hastalıklar), obezite, 
stres yönetimi, ameliyat sonrası taburculuk eğitimi, prenatal dönemde ebeveyn 
eğitimi, sağlık davranış değişikliği, hemşirelik bakımında,   ses ve yüz tanıma 
yazılımı ile  hemşirelikte vardiya değişiminde hasta raporunu sesli olarak sunma 
vb. yararlı mobil sağlık uygulama kullanımının arttığı bildirilmektedir (31,32). 
Örneğin, hemşireler, obezite ve hiperglisemi problemi olan hastalara giyilebilir 
bir fitness izleme cihazının seçimi ve kullanımı konusunda eğitim vererek hasta 
daha sonra bu cihazdaki uygulama verilerini günlük olarak izlenen programlar 
aracılığıyla hemşireye ileterek,  kliniğe gelmeden hasta takibi yapılabilmektedir. 
Ayrıca hemşireler, diyabet hastalarında hiperglisemi durumu ve diyet uyumunu 
analiz eden ve anormal değerlerde hemşireyi uyaran bir bilgisayar programı 
kullanarak, süreci uzaktan izleyebilmekte ve klinik karar destek sistemi ile 
müdahale edebilmektedir (33). 

Wang ve ark.’nın  (2020) çalışmasına göre; m-sağlık müdahalelerinin 
diyabet ve obezite yönetimi üzerinde olumlu etkisi olduğu; özellikle glisemik 
kontrol için standart bakımla karşılaştırıldığında hastalık yönetiminde daha 
etkili olduğu bildirilmektedir (32).

Thakkar ve ark.’nın (2016) çalışmasına göre; kronik hastalıkta mobil 
telefon müdahalelerinin ilaç uyumu üzerindeki etkisini değerlendirmek için 
yaptıkları meta-analize göre; mobil uygulama müdahalelerinin ilaca uyum 
olasılığını yaklaşık iki kat artırdığı ve hastalığa uyum oranlarında yaklaşık 
%18’lik bir artış sağladığı bildirilmektedir. Sağlık davranışlarını takip etme, 
kronik hastalıkları izleme, ilaca uyumu teşvik etme ve öz farkındalığı artırma 
gibi özellikleriyle hastaların izlenmesi ve semptomların raporlanmasında mobil 
uygulamaların kullanımının faydalı olduğu bildirilmiştir. Fakat kanıt düzeyleri 
düşük ya da orta düzeyde olduğundan daha fazla deneysel çalışma yapılması 
önerilmektedir (34).

Yu ve Kim’in (2019), mobil anlık mesajlaşma tabanlı taburculuk sonrası 
yönetim programının ebeveynlerin postoperatif bakım, tonsilektomi sonrası 
çocuklarda ağrı ve kaygı üzerindeki etkilerini değerlendirmek için yaptıkları 
çalışmaya göre, çalışma grubundaki ebeveynlerin taburculuk yönetimi hakkında 
daha fazla bilgiye sahip olduğu, kaygılarının anlamlı derecede düşük olduğu, 
çocuklarda ağrı yönetiminde anlamlı farklılık olmadığı bildirilmektedir (35). 
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Özdemir ve Şendir’in (2020),  mobil uygulamalar ve davranış değişikliği 
konusunda yaptıkları sistematik derlemeye göre, mobil uygulama kullanan 
bireylerde çoğunlukla olumlu sağlık davranış değişikliği görüldüğü ve bu 
uygulamaların hastalık önleme ve yönetiminde etkili olduğu, sağlık bakımındaki 
küresel yükü azaltmak için önemli bir araç olabileceği bildirilmektedir (36,37). 

Mobil sağlık uygulamalarının, perinatal dönemden doğum sonu 
döneme kadar, anne ve bebek sağlığının geliştirilmesi, sağlık sorunların 
önlenmesi, erken tanılanması ve iyileştirilmesi amacıyla kullanımının arttığı 
bildirilmektedir. Doğumdan önce mobil giyilebilir kablosuz fetal kalp izleme 
sistemi, mobil doppler cihazı, fetal kalp atış hızı monitörü, mobil partograf vb. 
kullanılmaktadır (38). Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen “Formda Kal 
Türkiye” mobil uygulaması, gebelerde sağlıklı yaşam davranışı geliştirmek 
için kullanılan bir uygulamadır. Özel kurumlar tarafından geliştirilen  “Turkcell 
Bebeğimi Beklerken Büyürken” uygulaması, bebeğin ilk 12 aylık döneminde, 
haftalık, aylık gelişim bilgilendirme için mesaj ve video desteği sağlamaktadır. 
“Avea Anne Oluyorum Bebeğim Büyüyor” uygulamaları, mesaj ile ebeveynleri 
bilgilendiren mobil sağlık uygulamaları kullanılmaktadır (21).  

Mobil teknolojilerin çocuklar tarafından kullanımını sağlayan mobil sağlık 
uygulamaları giderek artmaktadır. Çocuklarda mobil sağlık uygulamaları; 
kronik hastalıklarda ağrı ve semptom yönetimi, astım yönetimi (39), preoperatif 
dönemde anksiyetenin azaltılması (40), dikkat eksikliği ve hiperaktivite 
bozukluğu olan çocuklarda tedaviye uyum (41) ve yeni doğanın taburculuk 
öncesi evde bakımına yönelik ebeveynlerine sağlık eğitimi (42) sağlamak 
amacıyla kullanıldığı bildirilmektedir. Burbank ve ark’nın (2015) yaptığı 
çalışmaya göre, astımlı ergenlerin % 93’ü mobil uygulamanın astımı kontrol 
etmede yardımcı olduğunu ve uygulamadan memnun kaldıklarını belirtmiştir. 
Çocukların bireysel özelliklerine göre seçilen mobil aplikasyon uygulamalarının 
premedikasyonda ilaç kullanımını azaltabileceği, anksiyeteyi etkili ve kolay bir 
şekilde azalttığı bildirilmektedir (40). Mobil sağlık uygulamalarının kullanılması 
ile; çocuk, ergen ile iletişimin kolaylaşacağı, çocukların sağlıklı büyüme gelişme 
takiplerinin yapılmasını kolaylaştıracağı, çocuk ve ergenlerin hastalık yönetimi, 
tedavi, takip ve bakımlarının etkin yapılabileceği bildirilmektedir (43). 

Son yıllarda giderek ruhsal bozukluğa sahip birey sayısının artması 
ve teknolojinin gelişimi, bakım maliyetlerinin artması gibi nedenler ile 
psikiyatri hastalarının bakımında mobil sağlık uygulamaları kullanılmaktadır. 
Psikiyatri hemşirelik bakımında, mobil sağlık uygulamaları, dikkat eksikliği 
ve hiperaktivite bozukluğu, depresyon, stres yönetimi, uyku bozuklukları, 
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anksiyete bozuklukları, duygu durum bozuklukları, şizofreni ve bağımlılıklar 
gibi ruhsal bozukluğa sahip bireylerin tanı, tedavi ve bakımında kullanılmaktadır 
(44). Bilişim teknolojilerinin kullanılması ile iletişim zorluğu yaşayan, izole 
olan hastalar kendilerini güvende hissedebilecekleri bir ortamda,  zaman ve 
mekân kısıtlaması olmadan bakım hizmeti alabilmektedir (13). Psikiyatri 
hemşirelerinin mobil uygulamaları etkili bir şekilde kullanması ile terapotik 
iletişimin arttığı, bireylerin kendi bakımlarında daha aktif katılarak bakımlarını 
yönetmeleri sağlandığı, erken müdahale edilebildiği, ilaç uyumlarının daha 
etkin takip edildiği ve hastane başvurularının azaldığı bildirilmektedir (45). 

Sonuç olarak, gelecekte, mobil sağlığın hemşirelik bakımında önemli bir 
yere sahip olacağı, mesleklerin yeniden yapılanacağı, hemşireliğin sağlık bakım 
sistemindeki rolünün öneminin artacağı düşünülmektedir.

 Hemşireler, bağımsız görev ve sorumlulukları doğrultusunda bakım 
uygulamalarında kullanılan son teknolojik gelişmeleri,  kanıta dayalı araştırma 
sonuçların izlemeli, bu uygulamaları hasta bakımında kullanarak kalite ve 
kullanılabilirliğini değerlenmelidir. Hemşirelerin, sağlık bakım kalitesinin 
yükseltmek için, bireylerin özelliklerine uygun programlar, modeller ve inovatif 
ürünler geliştirmesi, hemşirelikte mobil sağlık uygulamalarına ilişkin yapılan 
çalışmaların ve mobil sağlık kullanımında farkındalığın arttırılması, bütüncül 
hemşirelik yaklaşımından uzaklaşmadan hemşirelik bakımında bireylerin 
özelliklerine uygun, etkin ve sürdürülebilir mobil sağlık uygulamalarının 
geliştirilmesi önerilmektedir.
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1. Giriş

Tüm meslek grupları hayatta kalma, profesyonel bir kimlik belirleme ve 
işlerine düzen oluşturma mücadelesi verirken, meslek alanında istikrar 
ve denetim için yasal düzenlemelere gereksinim duymaktadır.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda tek başına bir mesleğin yeterli olması 
mümkün olmadığı gibi, gelişen sağlık hizmetleri politikalarında da multidisipliner 
bir yaklaşım söz konusudur. Sağlık meslek grupları birbirleri için tamamlayıcı 
niteliktedir. Hemşireler sağlık hizmetlerinin sunumunda başlıca rol alan sağlık 
meslek mensuplarıdır.(1)

Türkiye’de hemşireliğin tanımı, görevleri ve yasal sınırlılıkları, 02.03.1954 
tarihinde yürürlüğe giren 8647 sayılı Hemşirelik Kanunu ile belirlenmiştir.2 Bu 
kanun, 2007 yılında değiştirilen bazı maddeleri ile şu an yürürlüktedir. Bu kanunun 
4. Maddesinde hemşirelerin mesleki görev ve yetkileri açıklanmıştır.3 08.03.2010
tarihli Resmi Gazete ’de 27515 sayılı Hemşirelik Yönetmeliği yayımlamıştır.
Hemşirelik Yönetmeliğinin 5. Maddesinde hemşirelik hizmetlerinin kapsamı
tanımlanmaktadır.4 19.04.2011 tarihli Resmi Gazete’ de 27910 sayılı Hemşirelik
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu
yönetmelikte hemşirelerin çalıştığı Birim/ Servis/ Ünite/ Alanlara Göre Görev,
Yetki ve Sorumlulukları açıkça belirtilmiştir.(5)

Bu kitap bölümünün amacı, hemşireliğin tanımı, görev ve yetkileri ile 
hemşirelerin hukuki sorumluluklarını ilgili yasa ve yönetmeliklerle açıklamak; 



48    SAĞLIK HIZMETLERINDE YENI YAKLAŞIMLAR

hemşirelerin çeşitli zamanlarda yaşamış oldukları ve ulusal haber sitelerinde 
yer alan üç farklı vaka örneğini idare hukuku, özel hukuk ve ceza hukuku 
kapsamında tartışmaktır.

2. Hemşirelerin Hukuki Sorumluluğu

Hemşirelik Kanununun 4. Maddesindeki hemşireliğin tanımında yer alan
“hemşirelik girişimi” ve “hemşirelik tanılama süreci” ifadeleri hemşireliğin 
sadece hekimle icra edilen bir meslek olmadığını ve hemşireliğin bağımsız 
rollerinin de bulunduğunu göstermektedir.(3) Kanunda yer alan bu ifadeler ile 
hemşireler, sağlık hizmetlerinin sunumunda hemşirelik girişimi ve bakımı için 
tek başına karar alma hakkına sahip olup, aldıkları kararı planlayabilmekte, 
uygulayabilmekte, denetleyebilmekte ve değerlendirebilmektedir. 

Hemşirelerin hukuki sorumluluğu üç başlık altında incelenmektedir. 
Bunlar;

• Hemşirelerin İdare Hukuku Sorumluluğu
o Hemşirelerin İdare Hukuku Tazminat Sorumluluğu
o Hemşirelerin Disiplin Sorumluluğu

• Hemşirelerin Özel Hukuk Tazminat Sorumluluğu
• Hemşirelerin Ceza Hukuku Sorumluluğu ’dur.

2.1.	Hemşirelerin	İdare	Hukuku	Sorumluluğu

Hemşirelerin İdare Hukuku Sorumluluğu; İdare Hukuku Tazminat 
Sorumluluğu ve Disiplin Sorumluluğu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

2.1.1.	Hemşirelerin	İdare	Hukuku	Tazminat	Sorumluluğu

Bu sorumluluk hemşirenin kamu görevlisi olması durumunda geçerli 
olmaktadır. Kamuda görev yapan hemşire görevi nedeniyle kamu sağlık 
hizmetlerinden faydalanan üçüncü kişilere zarar vermesi durumunda idare 
hukukuna ilişkin tüm mevzuat uygulanmaktadır. Oluşan zarar ise tam yargı 
davası ile karşılanmaktadır. İdari yargıda zarar, hemşirenin çalıştığı kamu sağlık 
kuruluşu tarafından karşılanmaktadır. 

Tazminata hükmedilmesi durumunda; Anayasanın 129. Maddesinin 
5. Fıkrasında yer alan “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini
kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu
edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak
idare aleyhine açılabilir.”6 ifadesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 13.
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Maddesinde de yer alan “Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak 
uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine 
değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet dairelerine tevdi veya 
bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli 
kâğıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete 
geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından hak 
sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu 
hakkı saklıdır.(7) ifadeleri gereği, bu tazminat kusuru oranında hemşireye rücu 
edilmektedir.

2.1.2.	Hemşirelerin	Disiplin	Sorumluluğu

Suç oluştursun veya oluşturmasın kamu görevlisi hemşirelerin, memuriyet 
onur ve saygınlığına aykırı davranış sergilemeleri durumunda haklarında disiplin 
cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar; Türkiye Kamu Hastaneleri 
Kurumu Disiplin Yönetmeliği tarafından belirlenmektedir. Kamu görevlisi 
hemşireler disiplin soruşturmaları neticesinde; aylıktan kesme, brüt ücretinden 
1/30-1/8 arasında kesinti yapma ve kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet 
memurluğundan çıkarma cezası gibi durumlarla karşılaşabilmektedir. Ceza 
ücretinin belirlenmesinde esas alınan kıdem süresinde, fiilin ağırlık derecesine 
göre 1-3 yıl arasında indirim yapılması söz konusu olabilmektedir.(8)

2.2.	Hemşirelerin	Özel	Hukuk	Tazminat	Sorumluluğu

Hemşirelerin kamu kurumlarında veya kamu kurumları dışında verdikleri 
sağlık hizmetleri özel hukuk tazminat sorumluluğuna konu olmaktadır. 
Hemşireler, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda yer alan Madde 49; “Kusurlu ve 
hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. 
Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir 
fiille başkasına kasten zarar veren de bu zararı gidermekle yükümlüdür.” Madde 
66; “Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında 
başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. Adam çalıştıran, çalışanını 
seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, 
zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, 
sorumlu olmaz. Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin 
zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedikçe, o işletmenin 
faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekle yükümlüdür. Adam 
çalıştıran, ödediği tazminat için, zarar veren çalışana, ancak onun bizzat 
sorumlu olduğu ölçüde rücu hakkına sahiptir.”  ve Madde 112; “Borç hiç veya 
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gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini 
ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür.” 
kapsamında hukuki süreçlere dahil olabilmektedir.(9)

Hemşirelerin hukuki sorumluluklarında hukuk davalarının ceza davalarının 
sonucuna bağlı olmaması durumu dikkat edilmesi ve ayrımının iyi yapılması 
gereken bir konudur. Ceza sorumluluğu olmayan bir hemşirenin buna karşın 
hukuki sorumluluğu olabilmektedir. Bir ceza davasından beraat etmiş olan 
hemşireye hukuk ve tazminat davaları açılabilmektedir.

2.3.	Hemşirelerin	Ceza	Hukuku	Sorumluluğu

Hemşirenin ceza hukuku sorumluluğu, sağlık hizmetlerinin sunumunda, 
olumlu veya olumsuz eylemlerinin, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen tarife 
uygun ve hukuka aykırı bir davranış olarak ortaya çıkması durumunda davranışın 
karşılığı olan suçtan yargılanmalarını ve hapis veya para cezasına çarptırılmaları 
ifade etmektedir.(10)

Hemşirelerin Ceza Hukuku Sorumluluğunu ilgilendiren maddeler Türk 
Ceza Kanununda belirtilmektedir. Türk Ceza Kanununda İkinci Kitap “Özel 
Hükümler” de yer alan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kısımlardaki maddeler 
hemşireleri doğrudan ilgilendirmektedir.(10) 

3. Örnek Vaka Analizleri

Kitabın bu bölümünde hemşirelerin uygulamada karşılaştıkları ve haber
sitelerine konu olan üç farklı vaka hemşirelerin mesleki ve hukuki sorumluluğu 
çerçevesinde analiz edilmiştir.

3.1.	Örnek	Vaka	Analizi	1:Sosyal	Medya	Paylaşımı

Sağlık hizmetleri sunumunda görevli hemşireler nöbet-vardiya çalışma 
sisteminden dolayı sağlık kurum ve kuruluşlarında uzun zaman geçirmektedir.
(12)

Bu durum zaman zaman hemşirelerin mesleki disiplinlerinin dışına 
çıkmalarına sebep olmaktadır. Hemşirelerin, hasta mahremiyetinin özel olduğu 
ve kimseyle paylaşılmaması gereken durumları sosyal medya aracılığıyla tüm 
kamuoyuna açık hale getirmesi bu konuya örnek olarak verilebilir. Şekil 1’de 
yer alan haberde, bir yoğun bakım hemşiresinin gece 04.20’de yoğun bakımda 
kıyafetsiz vaziyette yatan hastanın da yer aldığı fotoğrafı çekmesi ve bunu 
sosyal medyada paylaşması yer almaktadır.(11)
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Şekil 1. Hemşirenin Sosyal Medyada Paylaşım Haberi

Kaynak: Hürriyet.com.tr. [İnternet]. © 2022 Hürriyet Gazetecilik ve 
Matbaacılık A.Ş. Gündem Haberleri. http://www.hurriyet.com.tr/bu-fotografa-

inceleme-baslatildi-40251960. Erişim tarihi: 02 Aralık, 2022.

Bu gibi durumlarda hasta ya da yakınları tarafından hastanın şahsi 
haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle hemşire hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
suç duyurusunda bulunulabilmekte; Cumhuriyet Başsavcılıkları suç duyurusuna 
istinaden soruşturma açabilmektedir. Olayın kamuya ait sağlık kurum ve 
kuruluşlarında geçmesi durumunda, soruşturma re’sen savcılık tarafından ya da 
bu konudaki yetkili devlet kurumları tarafından başlatılabilmektedir. Savcılığın 
yapacağı soruşturma neticesinde takipsizlik kararı verilebilir ya da ceza davası 
açılıp kovuşturma süreci başlatabilmektedir. Mahkeme, hemşire hakkında beraat 
ya da ceza kararı verebilmektedir. Gerekli şartlar oluşması durumunda mahkeme 
cezayı paraya çevirebilmekte, erteleyebilmekte veya hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına karar verebilmektedir. 

Soruşturma başlatılmasına konu olan sosyal medya paylaşımının kim 
tarafından yapıldığının bulunamaması veya tespit edilememesi durumunda ilgili 
sosyal medya şirketi ile iletişime geçerek paylaşımı yapan kişinin bulunması 
sağlanabilmektedir. Ancak sosyal medya şirketlerinin çoğunluğunun yurt dışı 
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menşeili olması ve yerel temsilci bulundurmaması gibi sebepler, iletişimi ve 
cevap alınmasını zorlaştırmaktadır.(13) 

Türkiye’ de 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanun 2007 senesinde yürürlüğe girmiştir.14 2020 yılında ise, hızla 
gelişen ve büyüyen sosyal medya şirketlerini kapsayan ve “sosyal medya yasası” 
olarak bilinen 7253 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi 
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiştir.(15) Bu kanun temsilci 
bulundurma zorunluluğu, kişilik hakları için etkin koruma, 48 saat içinde 
cevap zorunluluğu ve yükümlülüğü yerine getirmeyenlere idari para cezası 
gibi yükümlülükler ile yaptırımları kapsamaktadır.(15) Gerekli süre tanınsa da 
ilgili şirketlerin kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmedikleri ve Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin de bu kapsamda ilgili şirketlere idari para cezası gibi 
yaptırımlarının söz konusu olduğu görülmektedir.  

Haberdeki paylaşımın yapıldığı hesap şüphe uyandırmayacak şekilde 
hemşireye ait ise, usulüne uygun olarak arama yapılır.  Hemşirenin üzerinden, 
evinden, arabasından, iş yerinden, bilgisayarlardan veya telefonundan sosyal 
medya uygulaması cihaz üzerinde şifresi girilmiş kullanıma hazır halde 
bulunursa sosyal medya hesabının kesin olarak hemşireye ait olduğu ve onun 
tarafından kullanıldığı kabul edilmektedir.(13)

Şikâyetçinin beyanı, tanıkların ifadeleri ve şüphelinin ifadeleri ile birlikte 
sosyal medya hesaplarının elektronik ortamda tespit edilen örnekleri veya basılı 
kayıtları delil olarak değerlendirilebilmekte, teknik açıdan daha detaylı inceleme 
yapılması gereken durumlarda teknik bilirkişi raporu alınabilmektedir.

Yukarıdaki haberde bahsi geçen kurum kamu kurumu ve hemşire de kamu 
personelidir. Bu kapsamda;    

Eğer zarar tespit edilirse, idare hukukuna ilişkin mevzuat uygulanır. Zarar 
tam yargı davası ile karşılanır. İdari yargıda zarar hemşirenin görevini icra 
ettiği kamu sağlık kuruluşu tarafından karşılanır. Eğer tazminata hükmedilirse, 
Anayasanın 129. Maddesinin 5. Fıkrasında yer alan ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunun 13. Maddesinde de yer alan ifadeler kapsamında bu 
tazminat kusuru oranında hemşireye rücu edilir.(7)

Sağlık kurumunun kamu kurumu ve hemşirenin kamu personeli olması 
sebebiyle Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği tarafından 
belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda hemşire disiplin soruşturmaları 
sonunda, aylıktan kesme, brüt ücretinden 1/30-1/8 arasında kesinti yapılması, 
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kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarma ve ücretinin 
belirlenmesinde esas alınan kıdem süresinde fiilin ağırlık derecesine göre 1-3 yıl 
arasında indirim yapılması gibi durumlarla karşılaşabilir.(8)

Hemşirenin Ceza Hukuku Sorumluluğu kapsamında Türk Ceza 
Kanunu’nun Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Görevi Kötüye Kullanma 
maddelerinin hükümleri uygulanabilir.(10) 

3.2.	Örnek	Vaka	Analizi	2:	Mesleki	Hata

 Sağlık hizmetlerinin odak noktasında insan hayatı ve sağlığı vardır. Bu 
sebeple sağlık hizmetlerinin hataya toleransı yoktur.(17) Bu kapsamda sağlık 
personelleri özenli, dikkatli ve titizlikle çalışmak zorundadır. Sağlık personelleri, 
görevleri kapsamında yaptıkları eylemlerin üçüncü şahıslara zarar vermesi 
durumunda adli ve idari süreçlerle karşılaşmaktadır.(18)

Şekil 2. Hemşirenin Hatalı Enjeksiyon Uygulama Haberi

Kaynak: BirGün Haber Sitesi. [İnternet]. © 2022 Birgun.net. Güncel. 
https://www.birgun.net/haber-detay/yanlis-igneyle-olume-600-bin-lira-

tazminat-119159.html. Erişim tarihi: 02 Aralık, 2022. 

Şekil 2’de yer alan haberde bahsi geçen olay bir kamuya ait sağlık 
kurumunda gerçekleşmiştir. Kamu çalışanı olarak görev yapan bir hemşirenin 
ilaç dozunu uygulaması gereken miktardan on kat fazla uyguladığı ve çocuğun 
mide kanaması geçirerek ölmesine sebebiyet verdiği iddia edilmektedir. (16) Bu 
kapsamda;
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Zarar tespit edilmesi durumunda, idare hukukuna ilişkin mevzuat 
uygulanmaktadır. Zarar, tam yargı davası ile karşılanmaktadır. İdari yargıda 
zarar, hemşirenin kamu personeli olarak çalıştığı kamu sağlık kuruluşu tarafından 
karşılanmaktadır. Tazminata hükmedilirse, Anayasanın 129. Maddesinin 5. 
Fıkrasında yer alan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 13. Maddesi’nde 
de yer alan ifadeler kapsamında bu tazminat kusuru oranında hemşireye rücu 
edilmektedir.(7)

Haberde bahsi geçen olayın dava kararı şu şekildedir; Bilirkişi raporlarını 
dikkate alan mahkeme, çocuğun ölümünün yüksek doz kan sulandırıcı ilacın 
enjekte edilmesine bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu olduğunu ve kamuya 
ait sağlık kurumunun hizmet kusurunda bulunduğunu dikkate alarak, davacıların 
duyduğu elem, üzüntü ve sıkıntılarla; davalı idarenin zararın oluşumundaki 
kusurunun da dikkate alınması suretiyle, anne ve baba için 250’şer bin lira, ölen 
çocuğun ablası için 50 bin lira, faizi ile birlikte hesaplandığında toplam 600 bin 
lira manevi tazminat ödenmesine hükmetmiştir.(16)    

Sağlık kurumunun kamu kurumu ve hemşirenin kamu personeli olması 
sebebiyle Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği tarafından 
belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda hemşire disiplin soruşturmaları 
sonunda, aylıktan kesme, brüt ücretinden 1/30-1/8 arasında kesinti yapılması, 
kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarma ve ücretinin 
belirlenmesinde esas alınan kıdem süresinde fiilin ağırlık derecesine göre 1-3 
yıl arasında indirim yapılması gibi durumlarla karşılaşabilmektedir.8 Haberde 
bahsi geçen olayın disiplin soruşturması kararı şu şekildedir: Soruşturmaya 
tayin edilmiş Profesörler Kurulunun raporunda, hemşirenin yüksek dozda ilaç 
uygulamasını yaptığını; lakin uygulanan ilacın ömrü, vücuttan atılım hızı, 
kanamanın ve ölümün hemşire tarafından uygulanan yüksek doz ilaç enjekte 
etmesi ile doğrudan ilişkilendirilemeyeceği yer almış ve hemşire hakkında 
soruşturma açılmamasına karar verilmiştir.(16) 

Hemşirenin Ceza Hukuku Sorumluluğu kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 
Taksirle Öldürme ve Görevi Kötüye Kullanma maddeleri uygulanmaktadır.(10) 
Haberde bahsi geçen olayın ceza hukuku süreci henüz sonuçlanmamıştır. 

3.3.	Örnek	Vaka	Analizi	3:	Mesleğin	Yetkisiz	Kişilerce	İcrası

Sağlık hizmetlerinin sunumunda yer alan sağlık kurum ve kuruluşlarında 
sadece yasal olarak yeterliliği bulunan sağlık personeli çalışabilmektedir. Sağlık 
personelinin çalıştırılması konusundaki karar ve sorumluluk tamamen sağlık 
kurum ve kuruluşuna aittir.(20) Sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen 
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hastalar sağlık kurum ve kuruluşlarına geldiklerinde hizmet aldıkları sağlık 
personelinin yeterliliğine bakamazlar ve karar veremezler.(21)

Şekil 3. Sahte Hemşire Haberi

Kaynak: Haberekspres.com.tr. [İnternet]. © 2022 Haber Ekspres. Gündem. 
https://www.haberekspres.com.tr/gundem/hastanede-skandal-sahte-hemsire-

ameliyata-bile-girmis-h95392.htmlErişim tarihi: 02 Aralık, 2022.

Şekil 3’de yer alan haberde bahsi geçen olayın gerçekleştiği yer kamuya ait 
sağlık kurumudur.(19) Sağlık kuruluşundaki sağlık hizmeti sunumunda hukuka 
aykırı olarak yetkisiz bir kişi hemşire olarak görev yapmıştır. Tıbbi müdahaleyi 
yapan kişinin hemşire olmaması hukuka veya borca aykırı bir eylemdir. Yetkisiz 
bir şekilde müdahaleyi yapan kişinin tazminat sorumluluğu söz konusudur. 
Sağlık kuruluşunun idaresi, yönetimi ve güvenliği kuruluşun yönetimine ait 
olması sebebiyle idari soruşturma başlatılabilmektedir. 
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Haberde bahsi geçen olayda yetkisiz hemşirelik yapan kişi hakkında 
“unvan dolandırıcılığı” suçundan işlem yapılmıştır.(19)

4. Sonuç ve Öneriler

Hemşireliğin tanımı yapılabilir bir felsefesinin olması, kavramsal bir
çerçeveye sahip olması ve bilgi gelişimine imkân sağlayan kabul edilebilir 
metodolojik yaklaşımlarının olması; hemşireliği diğer disiplinlerden ayrı 
tutmakta ve kendine özgü bir meslek olmasını sağlamaktadır.

1954 yılında Hemşirelik Kanunu’nda yer alan hemşirenin tanımı, görev 
ve yetkileri hemşirenin tek başına profesyonel bir meslek olmasından ziyade 
hekimin talimatları doğrultusunda çalışan ve yardım eden yardımcı sağlık 
personeli olarak algılanmasına neden olmaktadır. 2007 yılında Hemşirelik 
Kanunu maddelerinde yapılan değişikle “hemşirelik tanılaması” ve “hemşirelik 
süreci” hemşireliğin görev tanımının içerisinde yer almaktadır. 2010 
yılında yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliği’nde uzman hemşirenin, yetki 
belgesine sahip hemşirenin, başhemşirenin ve sorumlu hemşirenin görev, 
yetki ve sorumlulukları belirlenmiş; 2011 yılında yayımlanan Hemşirelik 
Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle hemşirelerin görev, 
yetki ve sorumlulukları çalışılan birim/servis/ünite/alanlara göre belirlenmiştir. 
Hemşirelik mesleği mevzuatında yapılan bu düzenlemeler ve gelişmeler 
şüphesiz hemşirelik mesleğine katkı sağlamaktadır. 

Mesleklerin gelişiminde, ilgili kanunların ve yönetmeliklerin yürürlüğe 
koyulması tek başına yeterli olmamaktadır. Hemşirelik mesleği mensuplarının 
mesleklerinin icrasında, mevzuat konusunda gerekli bilgi ve birikime sahip 
olmaları ve değişiklikleri takip etmeleri gerekmektedir. 

Hemşirelik mesleği açısından sorumluluk ortaya çıkaran kusur türü 
çoğunlukla ihmaldir. Uygulamada hemşirelerin hastaya kasten zarar vermeye 
yönelik davranışlarından ziyade; dikkatsiz, tedbirsiz, kısaca özensiz hareket 
etmeleri sebebiyle hastaların zarar gördüğü eylemlerle karşılaşılmaktadır. Görev 
tanımlarının eksikliği ve yetersizliği, çalışma arkadaşı ve yönetici ilişkilerinde 
sorunlar, terfi imkânlarının kısıtlı olması ya da olmaması, düşük ücret, aşırı iş 
yükü ve tükenmişlik sendromu gibi bazı faktörler hemşirelerin motivasyonunu 
ve iş doyumunu olumsuz etkilemekte ve hata riskini artırmaktadır. Ancak ilgili 
kanunların ve yönetmeliklerin bilerek ya da bilmeyerek ihlal edildiği durumlarda 
hemşirelerin hukuki süreçlerle karşı karşıya kalabileceği unutulmamalıdır.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde sağlık kurum ve kuruluşlarında 
görev yapan hemşirelerin hukuki sorunlarla karşılaşmamaları için aşağıdaki 
öneriler gerçekleştirilebilir;
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• Hemşirelerin işe uyumlu seçilmesi ve sağlık kurumları idaresi tarafından
görev verilirken kişisel yetenek, kabiliyet ve istekleri göz önünde bulundurularak 
görev verilmesi çalışanların uyum sağlamalarına ve mesleklerini daha dikkatli 
yapmalarına yardımcı olabilir.

• Kurum içi eğitimler düzenlenerek, hemşirelerin mesleki ve hukuki
sorumlulukları ile ilgili yasa ve yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmaları 
sağlanabilir.

• Hemşirelik eğitiminde Sağlık Hukuku dersi varsa ders süresi artırılabilir,
yoksa zorunlu hale getirilebilir, 

• Hemşirelerin statüsü gereği yetkilendirilmesi sağlanabilir.
• Hemşirelere yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri

alınabilir, hasta ve hasta yakınlarıyla olan ilişkilerde sorun yaşanmaması için 
tedbirler artırılabilir ve bu konuda hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirmeler 
yapılabilir.

• Hemşirelerin mesleki ve hukuki sorumluluklarının korunması ile ilgili
yasaların ve yönetmeliklerin geliştirilmesi alanlarında bilimsel çalışmalar 
yapılabilir.

• “Hemşirelik mesleğinin toplum yararına üst düzeyde nitelikli ve
güvenilir hizmet verecek özerk bir sağlık mesleği olması için çalışmaktır” 
amacı ile var olan Türk Hemşireler Derneği’nin hemşirelerin mesleki ve hukuki 
sorumlulukları, ilgili yasa ve yönetmelikler konusundaki çalışmalarının daha 
kapsamlı ve kapsayıcı olması sağlanabilir.

• Hemşirelerin mesleki örgütlenmelerinin dernekten ziyade, Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası Madde 135’de yer alan “Kamu Kurumu Niteliğindeki 
Meslek Kuruluşları” çerçevesindeki hukuki yapıda örgütlenmeye sahip olmaları 
sağlanabilir.

Kaynakça

1. Şahin B. Üniversite Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Mesleki
Özellikleri ve İş Kontrol Algısı [Yüksek Lisans Tezi]. Konya: Selçuk 
Üniversitesi; 2014. https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/454905. 
Erişim tarihi: 02 Aralık, 2022. 

2. Hemşirelik Kanunu. T.C. Resmi Gazete. 25.02.1954. https://www.
mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6283.pdf. Erişim tarihi: 02 Aralık, 2022. 

3. Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. T.C. Resmi
Gazete. 2.5.2007. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070502-3.
html. Erişim tarihi: 02 Aralık, 2022.



58    SAĞLIK HIZMETLERINDE YENI YAKLAŞIMLAR

4. Hemşirelik Yönetmeliği. T.C. Resmi Gazete. 8.03.2010. https://www.
resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100308-4.htm. Erişim tarihi: 02 Aralık, 
2022.

5. Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
T.C. Resmi Gazete. 19.04.2011. https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2011/04/20110419-5.htm. Erişim tarihi: 02 Aralık, 2022.

6. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. T.C. Resmi Gazete. 18.10.1982. https://
www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17844.pdf. Erişim tarihi: 02 Aralık, 2022.

7. Devlet Memurları Kanunu. T.C. Resmi Gazete. 23.07.1965. https://
www.resmigazete.gov.tr/arsiv/12056.pdf. Erişim tarihi: 02 Aralık, 2022.

8. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği.
T.C. Resmi Gazete. 23.11.2012. https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2012/11/20121123-2.htm. Erişim tarihi: 02 Aralık, 2022.

9. Türk Borçlar Kanunu. T.C. Resmi Gazete. 11.01.2011. https://www.
resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110204-1.htm. Erişim tarihi: 02 Aralık, 
2022.

10. Türk Ceza Kanunu. T.C. Resmi Gazete. 12.10.2004. https://www.
resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/10/20041012.htm. Erişim tarihi: 02 Aralık, 
2022.

11. Hürriyet.com.tr. [İnternet]. © 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık
A.Ş. Gündem Haberleri. http://www.hurriyet.com.tr/bu-fotografa-inceleme-
baslatildi-40251960. Erişim tarihi: 02 Aralık, 2022.

12. Kocaman E. Hemşirelerde Tükenmişlik İle Rol Çatışması ve Rol
Belirsizliği Arasındaki İlişki: Çorlu Devlet Hastanesi Örneği [Yüksek Lisans 
Tezi]. Tekirdağ: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi; 2015. Erişim linki: 
http://acikerisim.nku.edu.tr/xmlui/handle/20.500.11776/1113. Erişim tarihi: 02 
Aralık, 2022.

13. Uluç G, Süslü B. Örnek Yargı Kararlarıyla Sosyal Medya Hukuku
[Social Media Law With The Examples Of Judicial Decisions]. Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016;17(8): 337-353.

14. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun. T.C. Resmi Gazete. 
23.05.2007. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070523-1.htm. 
Erişim tarihi: 02 Aralık, 2022.

15. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun. T.C. Resmi Gazete. 31.07.2020. https://www.mevzuat.
gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5651.pdf. Erişim tarihi: 02 Aralık, 2022.



HEMŞİRELERİN MESLEKİ VE HUKUKİ SORUMLULUĞU      59

16. BirGün Haber Sitesi. [İnternet]. © 2022 Birgun.net. [Erişim tarihi:
Güncel. https://www.birgun.net/haber-detay/yanlis-igneyle-olume-600-bin-lira-
tazminat-119159.html. Erişim tarihi: 02 Aralık, 2022.

17. Bozkurt İ. Sağlık Yönetiminde Güncel Konular. 1. Baskı. Ankara:
İksad Yayınevi; 2020.

18. Akbaş E. Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti ve Hasta
Memnuniyetini Etkileyen Faktörler (Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi 
Örneği) [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul: Beykent Üniversitesi; 2014. https://
acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/711843. Erişim tarihi: 02 Aralık, 
2022.

19. Haberekspres.com.tr. [İnternet]. © 2022 Haber Ekspres. Gündem.
https://www.haberekspres.com.tr/gundem/hastanede-skandal-sahte-hemsire-
ameliyata-bile-girmis-h95392.html. Erişim tarihi: 02 Aralık, 2022.

20. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği. T.C. Resmi Gazete.
13.01.1983. https://khgmstokyonetimidb.saglik.gov.tr/Eklenti/19209/0/yatakli-
tedavi-kurumlari-isletme-yonetmeligi-13011983-tarihli-17927-sayili-resmi-
gazete---kopyapdf.pdf. Erişim tarihi: 02 Aralık, 2022.

21. Yüceler A. Örgüt Kültürünün Bir Boyutu Olarak Hasta ve Çalışan
Güvenliği. 2. Baskı.  İstanbul: Eğitim Yayınevi; 2021.





61

B Ö L Ü M  V

GEBELERE DESTEK YENİ UYGULAMALAR  
“SANAL GERÇEKLİK”: SİSTEMATİK BİR 

İNCELEME

Support	for	Pregnancy	New	Applications	
“Vital	Reality”:	A	Systematic	Review

Esra ÖZER

(Öğr. Gör. Dr.), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 
Sağlık hizmetleri Meslek Yüksekokulu,  
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

ORCID: 0000-0002-0711-6482

Arka fon

Sanal gerçeklik (SG), kullanıcıların yapay bir ortamla iletişim kurmasını 
sağlamak için gerçek dünyayı simüle eden bir bilgisayar teknolojisidir. 
SG teknolojileri, özel ve stresli bir dönem olan gebelik dönemini daha iyi 

deneyimlemeye yardımcı olmak için kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı, gebe 
kadınlara gebelikleri sırasında yardımcı olacak SG uygulamalarını bulmak ve 
özetlemektir.

Yöntemler
İlgili çalışmalara erişmek için PubMed, Embase ve Web of Science 

veri tabanları 10 Ekim 2022’de tarandı. Toplanan çalışmalardan şu veriler 
çıkarılmıştır: ilk yazarın adı, yayın yılı, ülke, çalışma türü, örneklem büyüklüğü, 
çalışma amacı, SG bileşenleri (donanım ve yazılım), veri toplama yöntemi ve 
çalışma sonuçları. Açıklayıcı bir özet ve analiz yoluyla, sonuçlar sunuldu.

Sonuçlar
Bu çalışmaya dört çalışma dahil edildi. Dört çalışmada (%44,5) hamile 

kadınların kaygısını azaltmak için SG teknolojisi, egzersiz eğitimleri için SG 
kullanıldı. Beş çalışmada (%56) SG gözlüğü ve üç çalışmada (%33.5) SG 
gözlük kullanılmıştır. Çoğu çalışma, SG’nin hem gebelikte hem de doğumda 
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farklı amaçlarla kullanılabilecek yararlı bir yöntem olduğunu göstermiştir ( n  
=8, %89).

Çözüm
SG teknolojisinin hamilelik için kullanımı son yıllarda artmaktadır. Bu 

teknolojinin hamilelikte kaygı ve ağrıyı azaltmaktan egzersiz eğitimine kadar 
farklı uygulamaları vardır. Bununla birlikte, hamilelik ve doğum sırasında 
SG’nin etkinliği hakkında genel bir ortak anlayışa ulaşmak için daha fazla 
çalışmaya ihtiyaç vardır.

1. Giriş

Sanal gerçeklik (SG), gerçek dünyayı simüle eden bilgisayar tabanlı bir
teknoloji olarak kabul edilmektedir. SG kullanarak, bir kişi gerçekliğe benzer 
yapay bir ortamla etkileşime girebilir (1). SG kullanıcılarının deneyimlediği 
mevcut olma düzeyine bağlı olarak, SG teknolojisi; sürükleyici, kısmi 
sürükleyici ve sürükleyici olmayan şeklinde üçe ayrılır. Sürükleyici SG ‘de, 
kullanıcıların sanal ortamla ilgili deneyimlerini ve hislerini uyandırmak için 
gerçek dünyadan bazı özellikler sanal ortama eklenir. Yarı sürükleyici SG 
‘de, kullanıcıların teknolojiyi kullanırken kendilerini çevreleyen dış ortamla 
iletişim kurmalarına izin verildiğinden, kullanıcılar sanal dünyayla yalnızca 
kısmen ilgilenirler. Bununla birlikte, sürükleyici olmayan SG, bir masaüstünde 
bilgisayar tarafından oluşturulan uygulamaları kapsar ve kullanıcılar, fare veya 
farklı bir cihaz aracılığıyla sanal ortamla etkileşime geçer (2).

SG teknolojileri, endüstri, eğitim, spor, eğlence, askeri, sağlık ve sanat gibi 
çeşitli amaçlar için farklı alanlarda kullanılmaktadır (1). SG teknolojisi sağlık 
hizmetlerinde, ağrı yönetimini (3), cerrahi tıp eğitimini (4,5), rehabilitasyonu 
(6) ve tedavi sağlamak (7) için kullanılabilir. SG, gebeliğin farklı trimesterlerin
de farklı amaçlar için kullanılabilir. SG görüntüleme yöntemleri yardımıyla,
embriyonik büyüme ve duruş değerlendirilebilir. Sağlık profesyonelleri,
obstetrik ultrasonografi ve laparoskopik ameliyatları gerçekleştirmek için SG
teknikleri kullanılarak eğitilebilir (8, 9) .

SG en sık; gebe kadınlara sağlanan eğitim ile anksiyete düzeylerini 
azaltarak ve doğum sırasında ağrıları etkin bir şekilde yönetmeleri ile 
gebelik dönemini daha rahat geçirmeleri için kullanılmaktadır (10, 11, 12). 
Gebelerin doğum sırasında kan basıncı ve nabız seviyeleri artar, eğer anne 
ağrı ve anksiyete yaşıyorsa bu yoğunlaşabilir ve sonuç olarak uterustaki kan 
akışı miktarını düşürebilir. Bunun yanında, anksiyete doğum sırasındaki ağrı 
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düzeyini ve doğumdan sonra depresyon riskini artırabilir (13). Doğum ağrısını 
ve anksiyete düzeyini azaltmak için farklı farmakolojik ve non-farmakolojik 
yöntemler kullanılmaktadır. Non-farmakolojik bir yöntem olarak, SG teknolojisi 
simüle edilmiş bir ortam sağlayabilir ve gebelerin ağrı sinyalleri üzerindeki 
konsantrasyonunu başka bir odağa yönlendirebilir (14) .

SG, gebe kadınlara destek olmak için sayılan durumların dışında çeşitli 
amaçlar için de kullanılabilir. Bu çalışma, gebe kadınlara gebelikleri ve doğumları 
sırasında destek olmak için SG kullanan çalışmaları araştırmayı amaçladı. 
Çalışmamızı Nüfus, Kavram ve Bağlam bileşenlerine dayanarak formüle ettik. 
Çalışma, gebe kadınların gebeliklerini ve doğum süreçlerini farklı ortamlarda 
yönetmelerine yardımcı olmak için SG ‘yi kullanan orijinal çalışmaları gözden 
geçirdi ve son olarak SG teknolojisini kullanmanın sonuçlarını sağladı.

2. Yöntemler

Bu bir sistematik inceleme çalışmasıdır. Makalelerin başlık ve özetlerine
göre ilk seçimini ve incelemesi araştırmacı tarafından gerçekleştirdi. İlgili 
olmayan makaleler hariç tutulmuştur. Daha sonra kalan makalelerin tam 
metinleri incelendi ve çalışmaları çalışma tasarımına göre değerlendi. Sistematik 
İncelemeler için tercih edilen raporlama öğeleri (PRISMA) yönergelerine (15) 
dayanan seçim süreci, Şekil 1’de detaylandırılmıştır. Bu çalışma için PRISMA 
kontrol listesi Şekil 1’de gösterilmektedir. Sistematik inceleme çalışmasının 
PRISMA uzantısı kontrol listesi, sonuçları bildirmek için kullanıldı (15).

2.1.	Seçilen	Çalışmalar	İçin	Uygunluk	Kriterleri

Literatür araştırması Mayıs 2022 – Ekim 2022 arasında yapıldı. Tarama 
Ocak 2000- Ekim 2022 arası olarak belirlendi. İngilizce olarak önceden 
belirlenmiş anahtar kelimeler: (“sanal gerçeklik” VEYA “sanal gerçekliğe 
maruz bırakma terapisi” VEYA “sanal gerçeklik uygulama terapisi”) VE 
(hamilelik VEYA gebelik VEYA obstetrik VEYA doğum VEYA doğum VEYA 
doğum) PubMed, Embase ve Web of Science veri tabanları tarandı. Arama, 
20 Ekim 2022’de yapıldı. Arama içeriğinde (“sanal gerçeklik” VEYA “sanal 
gerçekliğe maruz bırakma terapisi” VEYA “ sanal gerçeklik uygulama terapisi 
“) VE (hamilelik VEYA gebelik VEYA obstetrik VEYA doğum VEYA doğum 
VEYA doğum) eşleşmelerini içeren  makaleler tarandı. Türkçe olarak önceden 
belirlenmiş anahtar kelimeler: (“sanal gerçeklik” VEYA “sanal gerçekliğe maruz 
bırakma terapisi” VEYA “sanal gerçeklik uygulama terapisi”) VE (hamilelik 
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VEYA gebelik VEYA obstetrik VEYA doğum VEYA doğum VEYA doğum) 
PubMed, Embase ve Web of Science veri tabanları tarandı. Arama, 20 Ekim 
2022’de yapıldı. Arama içeriğinde (“sanal gerçeklik” VEYA “sanal gerçekliğe 
maruz bırakma terapisi” VEYA “ sanal gerçeklik uygulama terapisi “) VE 
(hamilelik VEYA gebelik VEYA obstetrik VEYA doğum VEYA doğum VEYA 
doğum) eşleşmelerini içeren makaleler tarandı.

Gebe kadınların gebeliklerini ve doğumlarını yönetmeleri için SG 
kullanan orijinal girişimsel ve gözlemsel çalışmaları dahil ettik ve sonuçları 
belirledik. Diğer türdeki araştırmaları, kitapları, İngilizce ve Türkçe dışındaki 
dillerde yazılmış makaleleri, gebeliği ve doğumu kolaylaştırmak amacıyla SG 
kullanmayan makaleleri, sağlık hizmeti sağlayıcılarını eğitmek için SG kullanan 
makaleleri değerlendirmeye almadık.

2.2.	Çalışmaların	Gözden	Geçirilmesi

Alınan tüm çalışmalar Mendeley referans yöneticisi yazılımına girildi ve 
farklı veri tabanlarından ulaşılan aynı çalışmalar kaldırıldı. Kalan çalışmalar 
başlıklarına ve özetlerine göre değerlendirilmiştir. Aynı yazarlar, önceki adımdan 
seçilen çalışmaların tam metnini gözden geçirdi. Son olarak ilgili çalışmalar 
seçilerek gerekli verilerin çıkarıldığı araştırmalar bu çalışmaya dahil edilmiştir.

Veri çıkarma
Veri çıkarma formu kullanılarak dahil edilen çalışmalardan veriler elde 

edildi. Veri çıkarma formunda ilk yazarın adı, yayın yılı, ülke, örneklem 
büyüklüğü, çalışma türü, çalışma amacı, SG bileşenleri, veri toplama yöntemi 
ve çalışma sonucu yer aldı. 

Veri analizi
Elde edilen verileri analiz etmek için tanımlayıcı özet ve analiz kullanılmıştır. 

Analiz sonuçları genel (yazarın adı, yayın yılı, ülke, çalışma türü, örneklem 
büyüklüğü ve çalışma hedefi) ve spesifik özelliklere SG bileşenleri (donanım ve 
yazılım/ veri toplama yöntemi ve çalışma sonucu) göre sınıflandırıldı ve rapor 
haline getirildi.

3. Sonuçlar

PubMed, Embase ve Web of Science veri tabanlarında yapılan aramalarda
1471 çalışma bulundu. 532 mükerrer çalışma çıkarıldıktan sonra, başlıkları ve 
özetleri incelenen 939 çalışma kaldı. İncelenen 939 çalışmanın 88’ini tam metni 
uygunluk açısından gözden geçirildi. Son olarak, bu araştırmaya on dört çalışma 
dahil edilmiştir (Şekil 1).
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Tanımlanan kayıtlar*: 

Veritabanları (n = 1471 ) 

Kayıtlar (n = 939 ) 

İncelemeden önce kaldırılan 
kayıtlar: 

Tekrarlayan kayıtlar 
kaldırıldı  (n = 532 ) 

Kayıtlar tarandı (n = 939 ) 

Çalışmaların hariç tutulma 
nedenleri  

(n = 851) 

*Konferans bildirisi (n=117)

*Editöryal mektup (n=9)

*Kitap (n=264)

* Derleme (n=112)

* SG ile ilgili değil (n=349)

Tam metin 

(n = 88 ) 

Dışlanan çalışmalar: (n= 74) 

*Embriyonik
değerlendirme için SG
kullanılması (n =17 )

*SG amacına uygun
değildi (n = 24 )

*Sağlık hizmetlerinin 
sağlanması için SG
kullanımı (n =24 )

* İngilizce ve Türkçe
olmayan

(n= 2)  

* Olgu sunumu (n= 7) 

İncelemeye dahil edilen 
çalışmalar (n = 14 ) 

Veri tabanları ve kayıtlar aracılığıyla çalışmaların tanımlanması 

Ta
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a 
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Şekil 1.: İlgili çalışmaların bulunmasında kullanılan PRISMA akış şeması

3.1.	Genel	Özellikleri

2015’ten 2022 ‘ye kadar yayımlanan çalışmaların sayısı ( n  = 13, %93)’ 
dır (11, 16, 17, 18, 19, 20). 2005 yılında yalnızca tek bir araştırma yapılmıştır 
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(Severi ve ark., 2016). Farklı ülkelerden araştırmalara ulaşılmıştır. Üç çalışma 
(%21.4) ABD’de (11, 20, 21), üçü İran’da (%21.4) (16, 19, 22) , üçü Türkiye›de 
(%21.4) (23, 24, 25) ve geri kalan ( n  = 5, % 35.8) Meksika (26), Hollanda (12), 
Endonezya (18), İtalya (27) ve İsrail de (28) yapıldı. Çalışmaların çoğu (n = 
10, % 71.4) randomize kontrollü çalışmalardı (11, 12, 16, 19, 21). Bu araştırma 
projesine iki (%14.3) vaka kontrol çalışması (20, 26,  ve iki (%14.3) öncesi ve 
sonrası çalışma dahil edildi (18, 27). On dört çalışmaya toplam 706 gebe kadın 
katıldı. Örneklem büyüklüğü 6 (18) ila 273 (12) arası gebelerden oluşmaktaydı.

Çalışmalar, gebe kadınlarda kaygıyı azaltmak (n  = 7) (12, 16, 17, 19, 
20, 27, 28), ağrıyı azaltmak (n  = 8) (11, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 28) amacıyla 
yapılmıştır. Egzersiz eğitimini yönetme (n  = 1) (18) ye yönelik bir araştırmaya 
ulaşılmıştır. Bu çalışmalar anksiyeteyi farklı ortamlarda ve farklı koşullar 
altında incelemişlerdir. Sridhar, ve ark. ilk trimesterde veya kürtaj prosedüründe 
anksiyeteyi azaltmak için SG kullandı (20). Noben, ve ark. sezaryen öncesi 
hamile kadınların kaygısını azaltmak için SG kullanarak sezaryen ameliyatı 
hakkında bilgi verdi (12). Jahanishoorab, ve ark. epizyotomi onarımı gerektiren 
primipar kadınlarda anksiyeteyi azaltmak için SG uygulandı (16). Sever, ve ark. 
bir anne ile fetüsü arasındaki etkileşimi geliştirmek ve hissedebileceği kaygıyı 
azaltmak için sanal cenin dokunuşu sundu (27). Melcer, ve ark. Amniyosentez 
sırasında kullanılan SG uygulamasını anksiyete üzerindeki etkileri hakkında bilgi 
verdi (28). Ebrahimian, ve ark. SG ve naneli sakızın doğum kaygısı üzerindeki 
etkisini karşılaştırdı (29). Akin, ve ark. doğum sürecinde SG ile gebelere fetüsün 
görüntülerinin gösterilmesinin kaygı düzeyine etkisini belirtti (23). 

Çalışmalar ayrıca ağrıyı farklı ortamlarda ele aldı ve ağrının nasıl 
yönetildiğini araştırdı. Wong, ve ark. ve Frey, ve ark. doğum ağrısını azaltmak 
için SG kullandı (11, 21). Mosso, ve ark. sezaryen ameliyatı sırasında ağrı ve 
kaygıyı azaltmak için SG uygulandı (17). Jahanishoorab, ve ark. epizyotomi 
onarımı sırasında ağrıyı yönetmek için SG önerdi (16).  Gür, ve ark.  Sanal 
gerçeklik kullanan bilişsel davranışçı tekniklerin doğum ağrısına etkisini 
inceledi (25). Carus, ve ark. Doğum yapan kadınlar arasında dikkat dağıtıcı 
bir araç ve ağrı kesici olarak hasta memnuniyeti üzerine sürükleyici SG 
uygulamalarının etkinliğini sundu (24). Melcer, ve ark. amniyosentez sırasında 
akut ağrı yönetiminde bir oyalama tekniği olarak SG uygulamasının etkinliğini 
inceledi (28). Ebrahimian, ve ark. SG ve naneli sakızın doğum ağrısı üzerindeki 
etkisini karşılaştırdı (29). Akin, ve ark. doğum sürecinde SG ile gebelere fetüsün 
görüntülerinin gösterilmesinin doğum ağrısı üzerinde etkisi incelenmiştir (23). 
Setiewan, ve ark. hamile kadınların fiziksel aktivitelerini artırmak için SG 
araçlarını kullanarak egzersiz eğitimleri sağladı (18) (Tablo  1 ).
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Tablo 1. Dahil edilen çalışmaların genel özellikleri

İlk Yazarın 
Adı

Yayın 
Yılı

Ülke
Çalışma 

Türü
Örneklem 
Büyüklüğü

Çalışmanın Amacı

Sridhar, ve 
ark.

2020 ABD
Vaka 

kontrol
30

Lokal anestezi 
altında gebeliğin 
ilk trimesterinde 
ve kürtajda SG’nin 
anksiyete üzerine 
fizibilitesinin 
ve etkisinin 
değerlendirilmesi

Wong, ve 
ark.

2020 ABD RCT 40
SG’nin doğum ağrısını 
azaltmadaki etkisinin 
değerlendirilmesi

Mosso, ve 
ark.

2019 Meksika
Vaka 

kontrolü
8

Sezaryen cerrahisinde 
SG’nin doğum 
ağrısı ve anksiyeteyi 
azaltmadaki etkisinin 
değerlendirilmesi

Noben, ve 
ark.

2019 Hollanda RCT 97

Sezaryen prosedürü 
hakkında bilgi vererek 
SG’nin sezaryen 
öncesi kaygıyı 
azaltmadaki etkisinin 
değerlendirilmesi

Setiawan, 
ve ark.

2019 Endonezya
Önce 
sonra

6

Gebe kadınlar için 
spor egzersizleri 
yapmak için SG 
uygulamasının 
geliştirilmesi

Frey, ve ark. 2018 ABD RCT 27
SG’nin doğum ağrısını 
azaltmadaki etkisinin 
değerlendirilmesi

Jahani, ve 
ark.

2016 İran RCT 30

Primipar kadınlarda 
epizyotomi onarımı 
sırasında SG’nin 
anksiyete üzerine 
etkisinin belirlenmesi
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Hajesmaeel-
Gohari ve 
ark.

2015 İran RCT 30

Epizyotomi onarımı 
sırasında SG’nin ağrı 
üzerindeki etkisinin 
değerlendirilmesi

Severi, ve 
ark.

2005 Italya
Önce 
sonra

12

SG (Fetouch sistemi) 
kullanan hamile 
annelerin kaygı 
değerlendirmesi

Gür, ve ark. 2020 Türkiye RCT 273

Sanal gerçeklik 
kullanan bilişsel 
davranışçı tekniklerin 
doğum ağrısına etkisi

Carus, ve 
ark.

2022 Türkiye RCT 42

Doğum yapan kadınlar 
arasında dikkat 
dağıtıcı bir araç ve 
ağrı kesici olarak hasta 
memnuniyeti üzerine 
sürükleyici sanal 
gerçeklik.

Melcer, ve 
ark.

2021 İsrail RCT 30

Amniyosentez 
sırasında akut ağrı 
ve anksiyetenin 
yönetiminde bir 
oyalama tekniği olarak 
sanal gerçekliğin 
etkinliği

Ebrahimian 
ve ark.

2022 İran RCT 31

Sanal gerçekliğin ve 
naneli sakızın doğum 
ağrısı ve kaygısı 
üzerindeki etkisini 
karşılaştırın

Akin ve ark. 2021 Türkiye RCT 50

Doğum sürecinde 
sanal gerçeklik camı 
ile gebelere fetüsün 
görüntülerinin 
gösterilmesinin doğum 
ağrısı, doğum algısı ve 
kaygı düzeyine etkisi
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3.2.	Spesifik	Özellikler

SG müdahalesi için farklı kulaklıklar kullanıldı. Dört çalışma (%28.4) 
akıllı telefonlarla kullanılması gereken SG kulaklıkları kullandı (11,12,18,20); 
Sadece bir çalışmada (%7.1) SG kulaklıkları kişisel bilgisayarlarda kullanıldı 
(17). Yedi çalışma (%50) incelemelerinde gözlük kullanmıştır. SG videolarını 
göstermek için gözlükler bir DVD oynatıcıya (16,19,22,23,24,28,29)  veya 
bir kişisel bilgisayara (%7.1) (27) bağlandı. Bir çalışmada (%7.1) kullanılan 
kulaklığın tipi belirtilmemiştir (21).

Sadece üç (%33.5) çalışmada SG senaryoları tasarlamak için özel yazılım 
kullanıldı (12,18,27) . Çalışmalarda Infor-Med, Unity, Google SG ve US3D 
Touch uygulamaları kullanılmıştır. Bir çalışmada hem SG video hem de SG 
kulaklık kullanıldı (23).

Görsel Analog Skala (VAS) (n  = 9, %63.9) (12,17,20,21,23,24, 25,28,29), 
Sayısal Derecelendirme Ölçeği (NRS) ( n  = 2, % 14.2) (11,16, 19) Durumluk-
Sürekli Kaygı Envanteri (STAI) ( n  = 2, %14.2) (19,27) ve Sürükleyici Sanal 
Ortam (IVE) anketi (n =1, %7.1) (18) sırasıyla veri toplamak için en sık 
kullanılan yöntemlerdi. Ayrıca, sekiz çalışmada, yukarıda belirtilen araçlarla 
bağlantılı olarak başka araçlar da kullanılmıştır (12,20,21,23,24,25,28,29)  .

Bu çalışmaların sonuçları, SG’nin gebelikte ve doğumda farklı amaçlara 
hizmet etmek için uygulanabilecek yararlı bir yöntem olduğunu göstermiştir. Bir 
çalışma, epizyotomi onarımı sırasında anksiyetede azalma olduğunu gösterse 
de, istatistiksel olarak anlamlı değildi (19). Bir çalışma ayrıca SG’nin sezaryen 
öncesi kaygıyı azaltmada etkili olmadığını göstermiştir (12).

4.	Çözüm

SG teknolojisinin gebelikte kaygı ve ağrıyı azaltmaktan egzersiz eğitimine 
kadar farklı uygulamaları vardır. SG teknolojileri, anneleri gerçek durumla 
karşılaşmadan yapay bir ortamda ameliyathane ve doğum süreci hakkında 
bilgilendirerek gebelerin kaygılarını ve doğum sancılarını azaltabilir. Ayrıca 
SG, kadınların çevrelerinde meydana gelen olaylardan dikkatlerini dağıtmaya 
yardımcı oldu ve bu da stres ve kaygılarını azaltmaya yardımcı oldu. Çalışmalar, 
SG’nin gebe kadınlara yardım etmede etkili bir yöntem olduğunu gösterse de, 
gelecekte bu teknolojinin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için 
mevcut kılavuzların dikkate alınması önemlidir.
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1. Giriş

Maymun çiçeği (MÇ), çiçek hastalığı virüsü ile yakından ilişkili 
bir çiçek virüsünden kaynaklanır ve hayvanlardan insanlara ve 
yakın temastan sonra insanlardan insanlara yayılır. Önceki çiçek 

aşısı, maymun hastalığına karşı kısmi koruma sağlar. Dünya COVID-19 
pandemisi ile meşgulken yeni maymun çiçeği tehdidi ortaya çıkmıştır. MÇ, 
yakın zamanda DSÖ tarafından uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil 
durumu ilan edilmiştir. Çocukların ciddi şekilde etkilenebileceğine dair ek bir 
endişe bulunmaktadır. Bu makale ile, sağlık çalışanlarının bu hastalığın göze 
çarpan özellikleri ve alınabilecek önlemler konusunda farkındalık sağlanmasını 
amaçlamaktadır.

2. Etiyolojisi

MÇ virüsü, Poxviridae familyasının Orthopoxvirus cinsine ait zarflı, çift
sarmallı bir DNA virüsüdür (1). Çiçek hastalığı ile yakından ilişkilidir, ancak 



76    SAĞLIK HIZMETLERINDE YENI YAKLAŞIMLAR

daha az şiddettedir. Bununla birlikte, çiçek hastalığından farklı olarak, hayatta 
kalmasına ve yayılmasına izin veren hayvan rezervuarlarına da sahiptir. Virüs 
ilk olarak 1958’de Danimarka’daki maymunlarda tanımlanmıştır (2). Bildirilen 
ilk insan vakası 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DKC) 
bir çocukta görülmüştür (3). O zamandan beri, maymun çiçeği Orta ve Batı 
Afrika’da endemiktir ve iki farklı dal ortaya çıkmıştır. Kongo havzası veya Orta 
Afrika kanadı (bölüm 1) ve Batı Afrika kanadı (bölüm 2). İlki, daha yüksek 
vaka ölüm oranı ile daha öldürücüdür (4). Bir DNA virüsü olduğundan, genetik 
yapıdaki büyük ve sık değişiklikler MÇ virüsü için daha az olasıdır.

Hastalık hem hayvanlardan insanlara hem de insanlardan insanlara 
bulaşmaktadır (1). Doğal rezervuarlar maymunlar, sincaplar, Gambiya keseli 
sıçanlar, yurt, insan olmayan primatlar ve diğer türlerdir. İnsanlar, ısırık/kazıma, 
yakın temas ve enfekte hayvanların yetersiz pişmiş etlerini yiyerek enfekte 
olurlar. İnsanlar arasında bulaşma büyük solunum damlacıkları, doğrudan temas 
ve kontamine fomitler yoluyla olur. Hane halkı temaslıları arasında ikincil atak 
oranı, %35-%88 olan çiçek hastalığının aksine %10’dan azdır (5). Doğrudan 
cinsel yolla bulaşmanın rolü belirsizdir, ancak cinsel ilişki sırasında yakın cilt 
ve mukozal temas yayılmayı kolaylaştırır. Anneden fetüse veya yenidoğana 
konjenital MÇ’ne yol açan dikey geçiş de bildirilmiştir (6).

3. Epidemiyolojisi

1970’den beri 10 Afrika ülkesinden vakalar bildirilmiştir. Bir inceleme,
bu vakaların 1970 ile 2019 yılları arasındaki epidemiyolojisini özetlemektedir 
(7). DKC, vakaların 1970-1979’da 38’den 1990-1999’da 511’e ve 2010 ile 
2019 arasında 18.788’e yükseldiği en kötü etkilenen ülkeydi. Nijerya, 181 
vakayla en kötü etkilenen ikinci ülkeydi ve onu Kongo Cumhuriyeti (97 vaka) 
ve Orta Afrika Cumhuriyeti izlemiştir (67 vaka). Bu vakaların %90’ından 
fazlasının çiçek hastalığı aşısı öyküsü bulunmamaktadır. Enfekte kişilerin 
medyan yaşı 1970’lerde 4 yıldan 2010’larda 21 yıla yükselmiştir. Birleştirilmiş 
vaka ölüm oranı (VÖO) %8,7 belirlenmiştir. Bölüm ile ayrıldığında, bölüm 1 
enfeksiyonlarının VÖO %3,6’ya, bölüm 2 için ise %10,6’dır. 1970 ve 1990’lar 
arasında, tüm ölümler 10 yaşın altındakilerdeydi, 10 yaşın altındaki çocuklar, 
tüm ölümlerin yalnızca %37,5’ini oluşturmuştur. 2010’larda ölenler Afrika’daki 
vakalardaki artış, çiçek aşısının kesilmesinin ardından bağışıklığın azalmasına 
bağlanmaktadır. Afrika’daki vakalardaki bu artış, literatürde birkaç yıldır 
görülmekte, ancak büyük ölçüde göz ardı edilmektedir (8).
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Afrika dışındaki vakalar ilk olarak 2003 yılında ABD’den rapor edilmiştir; 
53 kişi (ortalama yaş 26 yıl, aralık 4-53 yıl) sırayla evcil çayır köpekleriyle 
temastan sonra Gana’dan gelen egzotik hayvanlardan Batı Afrikalılar etkilenmiş 
ve enfekte olmuştur. Yüzde yirmi biri çiçek hastalığına karşı aşılanmıştır. Biri 10 
yaşında ensefalitli olmak üzere %26’sı hastaneye yatırılırken; ölüm olmamıştır. 
2018 ve 2021 yılları arasında, bazı ülkelerden (İsrail’de 1, Singapur’da 1, 
Birleşik Krallık’ta 7); 5’i Nijerya’dan dönen yolcular arasındaydı (7,9).

6 Mayıs 2022’de İngiltere’den Nijerya’dan dönen bir gezginde MÇ vakası 
bildirilmiştir (10). O zamandan beri, vaka sayısı katlanarak ve endemik bölgelere 
seyahat öyküsü olmayan kişilerde artmıştır. 1 Ocak 2022 ile 22 Temmuz 2022 
arasındaki dönemde, altı DSÖ bölgesinin tümünde 75 ülke/bölge/bölgeden 
DSÖ’ye laboratuvar tarafından doğrulanmış 16.016 MÇ vakası ve 5 ölüm 
bildirilmiştir (11). Küresel olarak en yüksek kümülatif vaka sayısını bildiren 
beş ülke İspanya (n=3125), Amerika Birleşik Devletleri (n=2316), Almanya 
(n=2268), Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda’dır (n=2137). 
Afrika bölgesi yalnızca 301 laboratuvar onaylı vaka bildirmiş ve 5 ölümün 
tümü buradandır. Bununla birlikte, Afrika sürveyans ağı, 2022’de 63 ölümle 
1400 vaka bildirmiştir (12). Dünya genelinde artan vaka sayısını göz önünde 
bulunduran DSÖ, 23 Temmuz 2022’de MÇ’ni uluslararası öneme sahip halk 
sağlığı acil durumu olarak ilan etmiştir (13).

27 ila 2022 ve 24 Haziran 2022 arasında 5 kıtada ve 16 ülkede 528 MÇ 
enfeksiyonu (527 erkek ve 1 kadın) üzerinde yakın zamanda yayınlanmış farklı 
ülkelerde yapılmış bir çalışmada, hastaların medyan yaşı 38 yıldır (18-68 yıl 
aralığı) (14). Enfeksiyonlu kişilerin %98’i gey veya biseksüel erkekler, %75’i 
beyaz ve %41’i HIV enfeksiyonuna sahip olduğu bildirilmiştir. Özellikle HIV 
bulaşmış bireylerin %95’i antiretroviral tedavi aldığı ve büyük çoğunluğunun 
saptanamayan viral enfeksiyonları mevcuttur. Bunların %28’inde yurtdışı 
seyahat öyküsü ve %29’unda birlikte cinsel yolla bulaşan hastalık (CYBE) 
mevcuttur. Hastaların %95’inde majör bulaşma cinsel aktivite yoluyla 
olmuştur. Bir çalışmada seminal sıvı analizi yapılan 32 kişiden 29’unda MÇ 
DNA’sı saptanmış; ancak bunun replikasyon yetkin bir virüs olup olmadığı 
belirlenememiştir (15). Çalışmada hastalarının %9’unun önceden çiçek hastalığı 
aşısı öyküsü olduğunu ve hiçbir ölümün olmadığını bildirmiştir. 

Hindistan’da 24 Temmuz 2022 tarihi itibariyle dördü de erkek olan 4 
MÇ vakası rapor edilmiştir; ilk vaka 14 Temmuz 2022’de bildirilmiştir. İlk 
üçü yabancı seyahat geçmişi olan Keraladanlı ancak son vaka yurtdışı seyahat 
geçmişi olmayan Delhilidir (16).
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MÇ’nin endemik ve endemik olmayan bölgelerde yeniden ortaya 
çıkması, virüsün değişen biyolojik doğasına, iklim değişikliğine, çiçek aşısının 
kesilmesinin ardından bağışıklığın azalmasına ve COVID-19 kısıtlamalarının 
kaldırılmasının ardından artan uluslararası seyahate ve yüksek riskli cinsel 
aktiviteye bağlanmaktadır (17). Filogenetik analiz, mevcut salgına neden olan 
MÇ’nin 2021’de ABD’nin Maryland eyaletinde sporadik vakaya neden olan 
virüsle yakından ilişkili gösterilmiştir (18). Mevcut salgının tüm virüslerinin 
genetik dizileri, salgının bir noktadan köken aldığını düşündürecek şekilde 
sıkıca kümelenmiştir.

Şu anda esas olarak yetişkin eşcinsel erkeklerin etkilendiği doğru olsa da, 
hastalığın genel nüfusa, kadınlara ve çocuklara yayılması muhtemeldir. Sağlık 
çalışanları enfeksiyon açısından yüksek risk altındadır. Ayrıca, daha sonra 
tekrarlayan bir enfeksiyon kaynağı olarak hizmet edebilecek hayvanları enfekte 
eden insanlar hakkında da endişeler vardır (19).

4. Klinik özellikleri

Klinik özellikler iki aşamaya ayrılabilir. Birincisi, 0-5 gün arasında süren
ve ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati, sırt ağrısı ve miyalji veya kas ağrısı ile 
karakterize olan invazyon dönemi veya ateşli evredir. Lenfadenopati, başlangıçta 
benzer görünebilen diğer hastalıklarla (suçiçeği, kızamık, çiçek hastalığı) 
karşılaştırıldığında maymun çiçeğinin ayırt edici bir özelliğidir (20,21). İkincisi, 
genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlayan deri 
döküntüsü aşamasıdır. Döküntü, gövdeden ziyade yüz ve ekstremitelerde daha 
konsantre olma eğilimindedir. Yüzü (%95), ellerin avuçlarını ve ayak tabanlarını 
etkiler (20,21). Etkilenebilecek diğer alanlar, korneanın yanı sıra oral mukoza 
zarları, genital organlar ve konjonktivalardır. Döküntü, maküllerden papüllere, 
veziküllere, püstüllere sırayla gelişir ve daha sonra kuruyup dökülen kabuklar 
oluşturur (5,20-22). Lezyonların sayısı birkaç ila birkaç bin arasında değişebilir. 
Sıklıkla gözlenen komplikasyonlar konjonktivit ve kornea skarlaşması, kusma 
ve ishal, ensefalit, sepsis ve bronkopnömonidir (22). Tam iyileşme, döküntülerin 
geçmesinden sonra günler veya haftalar alabilir (Tablo 2) (20-24).

MÇ’nin kuluçka süresi 5 gün ile 21 gün arasında, tipik olarak 6-13 gün 
arasında değişmektedir (1). Tüm yaşlar etkilenir, ancak medyan yaş zamanın 
geçmesiyle yukarı doğru kaymıştır (7). Erkekler kadınlardan daha fazla etkilenir. 
Klinik özellikler, çiçek hastalığı dahil olmak üzere diğer çiçek hastalığı virüsü 
enfeksiyonlarınınkine benzerdir (25).

Hastalık kendi kendini sınırlar ve çoğunlukla 2-4 haftada düzelir. Şiddetli 
hastalığa yatkınlık yaratan faktörler arasında daha genç yaş (çocuklar), 
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HIV enfeksiyonu ve diğer kronik hastalıklar dahil olmak üzere altta yatan 
bağışıklık sistemi yetersizlikleri ve daha önce çiçek aşısının olmaması yer alır. 
Komplikasyonlar arasında sekonder enfeksiyonlar, bronkopnömoni, sepsis, 
ensefalit ve korneanın tutulumu ve ardından görme kaybı yer alır. Vaka ölüm 
oranı %1 ila %10 arasında, konakçı faktörleri, aşılama durumu ve bakıma 
erişime göre değişmektedir. Yapılan bir çalışmada 282 hastadan oluşan bir vaka 
serisinde, çiçek hastalığı aşısı olan kişilerde ölüm olmamış, ancak aşılanmamış 
olanlarda %11 olarak bildirilmiştir (26).

Mevcut salgın sırasında yakın zamanda yayınlanan bir vaka serisinde, 
açık maruz kalma öyküsü olan 23 kişide medyan kuluçka süresi 7 gündür 
(aralık: 3 ila 20 gün) (15). Döküntüden önceki yaygın sistemik özellikler ateş 
(%62), uyuşukluk (%41), miyalji (%31), baş ağrısı (%27) ve lenfadenopatidir 
(%56). Döküntü ile başvuran kişilerin yüzde doksan beşi; yaklaşık üçte 
ikisinde <10 lezyon, %73’ünde anogenital lezyon ve %41’inde mukozal lezyon 
belirlenmiştir. Yaklaşık %10 hasta tek bir genital ülser ile başvurmuştur. Daha 
önce bildirilenlerden farklı olarak, bazı hastalarda aynı anda birden fazla 
lezyon tipi kaydedilmiştir. Anorektal lezyonlara bağlı şiddetli anorektal ağrı 
hastaların %11.5’inde ortaya çıkmış bir özellik olup, bunların %13’ü hastaneye 
kaldırılmıştır. Çoğu başvuru ağrı tedavisi, oral lezyonlar nedeniyle oral alımın 
azaltılması, bakteriyel süperenfeksiyonların tedavisi ve izolasyon yapılmıştır. 
Üç hastadan birinde epiglotit ve ikisinde miyokardit olan ciddi komplikasyonlar 
belirlenmiştir. Tüm hastalar iyileşmiş ve ölüm olmamıştır.

Hollanda’dan bildirilen mevcut salgında MÇ 10 yaşında bir erkek çocuk 
sadece 1 vaka vardır (27). Deri lezyonlarının ortaya çıkmasından hemen önce 
Türkiye’ye seyahat öyküsü olduğu ancak MÇ ile bilinen bir teması olmadığı 
bildirilmiştir. Aile üyeleri etkilenmemiştir. Vücutta toplam 20 lezyon olduğu 
ancak sistemik özellik veya lenfadenopati olmadığı kaydedilmiştir. Rutin 
laboratuvar bulgularının dikkat çekici olmadığı ancak PCR ile lezyonlardan, 
boğazdan ve kandan maymun çiçeği DNA’sı tespit edildiği bildirilmiştir. Çocuk 
sorunsuz bir şekilde iyileşmiş, enfeksiyon kaynağı bulunamamış (27).

5. Ayırıcı Tanısı

En yaygın ayırıcı tanı suçiçeğidir (27). MÇ, prodromal dönemin
kısa olduğu, döküntünün merkezcil olduğu, lenfadenopatinin olmadığı ve 
döküntünün yayılmasının daha hızlı olduğu suçiçeğinin aksine, uzun prodromal 
dönem, lenfadenopati, döküntünün santrifüj dağılımı ve lezyonların daha yavaş 
yayılması ile karakterizedir. MÇ için diğer farklılıklar arasında el, ayak ve ağız 
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hastalığı, enfekte uyuz, kızamık, ilaç döküntüleri, sekonder sifiliz ve molluscum 
contagiosum bulunur.

6. Çocuklarda enfeksiyon ve risk sonucu

MÇ genellikle kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır ve hafif kalır ancak
çocuklar, hamile kadınlar, komorbid ve bağışıklığı baskılanmış konakçılar 
arasında ciddi vakalar görülür (5,21, 28-30). MÇ’nin transplasental geçişi, 
düşüklere ve fetal ölümlere neden olmuştur. Ancak anne hastalığının şiddeti 
ile bu sonuçlar arasındaki ilişki belirsizdir (31,32). Yıllar geçtikçe, Afrika’da 
1970’lerde ve 1980’lerde 4 ve 5 yaşındaki çocuklar olan MÇ hastalığının 
medyan yaşı 2000’lerde ve 2010’larda 10 ve 21’e doğru bir kayma olmuştur 
(33). Geçmişte ABD’de meydana gelen bir salgında, teyit edilen vakaların 
34’ünden 10’u (%29) 18 yaşından küçük olduğu bulunmuştur (7). Bununla 
birlikte, Nijerya’da devam eden salgının ilk yılında, 2017-2018’de 91 vakanın 
yaklaşık %8’ini çocuklar oluşturmuştur (7,34).

Tablo 1. Maymun Çiçeği’nin Diğer Döküntü Hastalıklarından Farkı 
(20,21,35,36)

Belirtileri Maymun Çiçeği Suçiçeği Kızamık

Ateş 1-3 gün döküntü 1-2 gün önce döküntü 3-5 gün önce döküntü

Döküntü/
lezyonlar 

Tek aşamada Genellikle birden 
fazla aşamada

Genellikle birden fazla 
aşamada

Döküntü 
gelişimi 

Yavaş Hızlı Hızlı

Döküntü 
dağılımı

Yüzde daha 
yoğun, avuç içi ve 
tabanlarda mevcut

Gövde üzerinde daha 
yoğun; Avuç içi ve 
tabanlarda bulunmaz.

Yüzden başlar, sonra el 
ve ayaklarda görülür.

Lenfadenopati Evet Hayır Nadiren 

Ölüm %10’a kadar Nadir Değişken 

DKC’nde yakın zamanda yapılan bir boylamsal çalışma, 2007’den 2021’e 
kadar kabul edilen 216 MÇ hastasının yarısının 0-12 yaş grubunda olduğunu 
göstermiştir (37). Mevcut veriler, çocukların hastalık geliştirme riskinin yıllar 
içinde azalmış olabileceğini göstermektedir; ancak, bu popülasyonda olumsuz 
sonuçların ortaya çıkma olasılığı göz önüne alındığında, daha savunmasız bir 
grup olmaya devam etmektedirler. Prognoz, virüse maruz kalma derecesi, Kongo 
Havzası virüsü ile enfeksiyon, hastanın sağlık durumu ve komplikasyonların 
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doğası ile ilgilidir (38,39). Hastalığın komplikasyonları ve uzun dönem sekelleri 
Tablo 2’de listelenmiştir (21,40).

Tablo 2. Maymun Çiçeği Şiddeti ile İlişkili Risk Faktörleri ve Klinik Bulgular 
(20,21,23,35)

Daha yüksek ciddi hastalık veya komplikasyon riski
Çocuklar, hamile kadınlar, bağışıklığı baskılanmış, yani HIV ile yaşayan kişiler

Komplikasyonların belirtileri ve semptomları
Bulantı ve kusma, disfajiye neden olan ağrılı servikal lenfadenopati, ağızdan yetersiz 
alım, göz ağrısı, görme anormallikleri, hepatomegali, sepsis, dehidratasyon, solunum 
sıkıntısı/pnömoni ve/veya konfüzyon.

Laboratuvar anormallikleri
Yüksek hepatik transaminazlar (AST ve/veya ALT), düşük kan üre nitrojeni (BUN), 
düşük albümin, yüksek beyaz kan sayımı (WBC) veya düşük trombosit sayısı.

Çiçek hastalığı deneyiminden deri lezyonu şiddeti puanı
• Hafif (<25 cilt lezyonu)
• Orta (25-99 cilt lezyonu)
• Şiddetli (100-250 cilt lezyonu)
• Çok şiddetli (>250 cilt lezyonu)

HIV: insan immün yetmezlik virüsü, ALT: alanin aminotransferaz, AST: aspartat 
aminotransferaz

Tablo 3. Maymun Çiçeği’nin Komplikasyonları ve Sekelleri [20,21,23,35]

Komplikasyonlar
• Selülit, apse, nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonları gibi bakteriyel deri ve 
yumuşak doku enfeksiyonları
• Kabuklanma aşamasında intravasküler deplesyona ve şoka yol açan deri altı sıvı 
birikimi
• Ciltte pul pul dökülme
• Şiddetli pnömoni ve solunum sıkıntısı
• Kornea enfeksiyonu ve görme kaybı
• Şiddetli dehidrasyona, elektrolit anormalliklerine ve şoka yol açabilen iştahsızlık, 
kusma ve ishal
• Retrofaringeal apseye veya solunum sıkıntısına, sepsis, septik şok ve ensefalite yol 
açabilen servikal lenfadenopati
• Ölüm
Sekeller
• Hamilelik sırasındaki komplikasyonlar (düşük, kanama, ölü doğum)
• Etkilenen anneden doğan yenidoğanda konjenital hastalık.
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7. Laboratuvar Tanısı

Tanı için kullanılabilen çeşitli laboratuvar yöntemleri arasında viral
izolasyon, dokularda immünohistokimya, moleküler tanı, elektron mikroskobu 
ve seroloji bulunur. Moleküler testler arasında RT-PCR, rekombinaz polimeraz 
amplifikasyonu (RPA), loop-aracılı izotermal amplifikasyon (LAMP) teknolojisi 
ve restriksiyon-fragment-uzunluk polimorfizmi (RFLP) vb. bulunur. Numuneler 
üzerinde gerçek zamanlı PCR (RT-PCR) testi Deri lezyonlarından, boğazdan, 
kandan ve idrardan elde edilen veriler MÇ tanısı için iyi bir duyarlılık ve 
özgüllükle kullanılabilir. Ancak, bu testler pahalıdır ve ticari olarak mevcut 
değildir (1, 24, 41).

MÇ’ne karşı spesifik IgG ve IgM, 5 ve 8 günlük enfeksiyondan sonra 
enzime bağlı immünosorbent tahlili (ELISA) ile tespit edilebilir. Ancak bunlar 
cinse özgüdür ve çeşitli çiçek virüsleri arasında ayrım yapmazlar. IgG, geçmişte 
maruz kalma veya çiçek aşısı nedeniyle de pozitif olabilir.

IgM, IgG’den daha spesifiktir. Orthopox BioThreat Alert (Tetracore, 
Rockville, MD), cilt lezyonlarından alınan materyalden çiçek virüsü antijenlerini 
doğrudan tespit edebilen bir bakım noktası tanı testidir. Bu nedenle, feld 
ayarlarında yararlıdır, ancak PCR’den daha az hassastır ve MÇ’ni diğer çiçek 
virüslerinden ayırt edemez (1, 24, 41).

8. Tedavisi

MÇ tedavisi, sıvı ve elektrolit dengesinin korunması, beslenme, ateş
düşürücü/analjeziklerle semptomatik tedavi, ikincil enfeksiyonların erken 
teşhisi ve uygun antimikrobiyal ajanlarla hızlı tedaviyi içeren semptomatik ve 
destekleyicidir (42).

MÇ için sınırlı antiviral ilaçlar mevcuttur. Viral polimerazı inhibe ederek 
etki eden cidofovir, çiçek virüslerine karşı in vitro aktiviteye sahiptir. Ancak çok 
nefrotoksiktir. Brincidofovir (CMX-001), daha az nefrotoksisite ile modifiye 
edilmiş cidofovirdir. Bununla birlikte, brincidofovirli üç UK MPX hastası 
ile ikna edici bir fayda bildirilmemiştir (26). Son zamanlarda, ST-246 veya 
tecovirimat bileşiği ABD, Kanada ve Avrupa’da çiçek hastalığı, sığır çiçeği, 
MÇ ve aşı dahil olmak üzere ortopoks virüsü enfeksiyonlarının tedavisi için 
onaylanmıştır (26). Büyük bir zarf proteininin işlevini engelleyerek etki eder 
ve virüsün hücreden salınmasını ve dolayısıyla diğer hücrelerin enfeksiyonunu 
önler. Hayvanları korumada etkinlik göstermiştir. Ortopoks temelli bir biyoterör 
saldırısı meydana gelmesi durumunda ABD hükümeti ile iki milyon doz 
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stoklanmaktadır. TPOXX olarak pazarlanmakta ve ağızdan verilmektedir. 
13 kg’dan daha ağır olan çocuklara ilaç verilebilir. Ayrıca hamile kadınlarda 
güvenli kabul edilmektedir. Vaccinia immünoglobulin, çiçek aşısı ile aşılanmış 
hastaların serumlarından elde edilmektedir. Tarihsel olarak çiçek hastalığı aşısını 
takiben ilerleyici hastalığın yönetimi için endikedir, ancak 2003 ABD salgınında 
MÇ tedavisi için de kullanıldığı bildirilmektedir.

MÇ vakalarının çoğunun kendi kendini sınırladığı gerçeği göz önüne 
alındığında, spesifik bir antiviral tedavi endike değildir. Şiddetli ve ilerleyici 
hastalığı olan hastalarda, ciddi bağışıklığı baskılanmış hastalarda ve hamile 
kadınlarda antiviral tedavi düşünülebilir (6). Antiviraller, endemik olmayan 
ülkelerde MÇ yönetiminde anekdot olarak kullanılmıştır. Yakın tarihli bir 
çalışmada, hastaların sadece %5’i antiviral tedavi almıştır (%2 intravenöz/
topikal sidofovir, %2 tecovirimat ve <%1 aşı immünoglobulin) (14). Şiddetli 
epiglotitli hasta tecovirimat verdikten sonra hızla düzelmiştir (15).

9. Korunma

Çiçek hastalığı aşısı olan kişilerin, çiçek hastalığı aşısı öyküsü olmayanlara
kıyasla MÇ’ne karşı daha iyi korundukları veya daha az ciddi hastalık 
geliştirdikleri belgelenmiştir (27). Bu nedenle, MÇ’ne karşı koruma için çiçek 
hastalığı ve çiçek hastalığı aşısının modern modifikasyonları önerilmiştir, ancak 
etkinliği belirsizdir ve onaylanması gerekir. Bu aşılar şu anda toplu uygulama için 
önerilmemektedir. Maruziyet sonrası profilaksi için tercihen 4 gün/maksimum 2 
hafta maruziyet içinde ve sağlık çalışanları dahil yüksek riskli bireylerde temas 
öncesi profilaksi için önerilebilmektedir (25,43).

MÇ’nin önlenmesi için şu anda mevcut olan çeşitli çiçek aşıları Tablo 
4’de listelenmiştir (1). Bir salgını önlemeye yönelik başlıca müdahaleler şunları 
içerir: yüksek şüphe indeksi, erken teşhis, izolasyon, bariyer bakımı ve sağlık 
çalışanları tarafından katı enfeksiyon önleme uygulamalarıdır (23, 27). MÇ 
enfeksiyonundan şüphelenilen veya teyit edilen bir hasta bir izolasyon odasına 
yerleştirilmelidir; özel hava işleme gerekli değildir. Kapı kapalı tutulmalıdır 
(eğer güvenli ise). Odada özel bir banyo olmalıdır. MÇ şüphesi olan hastalarda 
standart önlemler alınmalıdır. Kurutulmuş materyali lezyonlardan yeniden 
askıya alabilecek faaliyetlerden, örneğin portatif fanların kullanımı, kuru 
toz alma, süpürme veya vakumlamadan kaçınılmalıdır. Hastanın oda dışında 
taşınması ve hareketi tıbbi olarak gerekli amaçlarla sınırlandırılmalıdır. Hasta 
odasının dışına nakledilirse, uygun kaynak kontrolü (ör. tıbbi maske) kullanmalı 
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ve açıkta kalan cilt lezyonları bir çarşaf veya önlükle kapatılmalıdır. Entübasyon 
ve ekstübasyon ve oral sekresyonları yayma olasılığı olan herhangi bir prosedür, 
hava yoluyla bulaşan enfeksiyon izolasyon odasında yapılmalıdır. İzolasyon 
önlemleri, tüm lezyonlar kabuklanana, bu kabuklar ayrılana ve altında taze 
ve sağlıklı bir cilt tabakası oluşana kadar sürdürülmelidir. Hafif hastalığı olan 
hastalar evde izole edilebilir ve aynı prensipler takip edilebilir. Hastanın odasına 
giren sağlık personeli tarafından kullanılan kişisel koruyucu ekipman (KKE) 
şunları içermelidir: önlük, eldiven, göz koruması (yani, yüzün önünü ve yanlarını 
kapatan gözlük veya yüz siperi) ve N95/FFP2 solunum cihazıdır.

Atık yönetimi için uygun önlemler alınmalıdır (yani, kirli KKE’nın, hasta 
pansumanlarının vb. taşınması, depolanması, işlenmesi ve imha edilmesi). Kirli 
çamaşırlar (örn. yatak takımları, havlular, kişisel giysiler) standart uygulamalara 
uygun olarak, çamaşırların üzerinde bulunabilecek lezyon materyali ile temastan 
kaçınılarak kullanılmalıdır.

Kirli çamaşırlar nazikçe ve derhal uygun bir çamaşır torbasına konulmalı ve 
asla sallanmamalı veya bulaşıcı materyali dağıtacak şekilde kullanılmamalıdır. 
MÇ’ne maruz kalmış sağlık personeli ve sağlık kuruluşlarındaki hastalar, son 
maruziyetlerinden sonra 21 gün boyunca izole edilmeli ve izlenmelidir (7).

Tablo 4. Çiçek aşısı türleri

Aşı türü Ayrıntılar
ACAM2000- canlı aşı 
virüsü

Deri yüzeyine iğne batırılarak verilen tek doz 
uygulama. İnokülasyon bölgesinde lezyon oluşturur. 
Çoğalabilir ve bu nedenle bağışıklığı baskılanmış, 
atopik dermatiti olan, hamile kadınlar için önerilmez. 
Aşıdan temaslılara yayılabilir. Aşılama sonrası kardiyak 
advers olaylar bildirilmiştir.

Modifiye aşı Ankara 
(MVA) (Jynneos, Imvanex, 
bağışık)

4 hafta arayla 2 doz subkutan olarak verilir. 
İnokülasyon yerinde lezyon yok. Çoğalma yapmaz 
ve bu nedenle bağışıklığı baskılanmış hastalarda 
güvenlidir. Kıtlık durumunda tek doz verilebilir.

LC16m8 (modifiye 
aşı virüsü) Japonya’da 
lisanslıdır.

Tek doz uygulama. ACAM2000’den daha az çoğaltma 
yeteneği ve dolayısıyla daha güvenli

10. Hazırlık ve Müdahale

MÇ’nin endemik olduğu Batı ve Orta Afrika ülkeleri gelişmekte olan
ülkelerdir. Sağlık sistemlerinin MÇ vakalarını izleme ve raporlama kapasitesi 
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sınırlıdır. Çoğu vaka muhtemelen tespit edilip kaydedilmemektedir. Doktorlar 
(özellikle endemik bölgelerin dışında olanlar) MÇ vakalarını nadiren gözden 
kaçırabilirler ve klinik semptomlar frengi ve su çiçeği (zona) gibi diğer bazı 
hastalıklarla benzerlik gösterir. Sağlam gözetim ve farkındalık eksikliği, 
muhtemelen MÇ’nin yayılmasını artırmaktadır (44). 

Ülkemizde henüz maymun çiçeği hastalığı vakaları bildirilmemiştir; ancak 
devam eden salgında MÇ›nin yayılma paterni göz önüne alındığında, her ülkenin 
hazırlıklı olması gerekiyor. Belirlenmiş izolasyon tesisleri ve tahsis edilmiş 
yataklar, laboratuvar teşhisi için ekipman ve reaktifler gibi salgına hazırlık 
önlemleri ve standart bakım unsurlarında hızlı müdahale ekibinin (HME) üyeleri 
olarak sağlık çalışanları grubunun eğitimi önceliklendirilmelidir. Belirlenen 
tesislerdeki Enfeksiyon ve önleme kontrol önlemleri gözden geçirilmeli ve 
güçlendirilmelidir. Erken vaka tespiti, temaslı takibi ve mümkün olduğunda 
(yakın temaslıların ve aile üyelerinin) halka aşılaması, yanıtın temel dayanağı 
olmaya devam etmektedir. Şunu da unutmamak gerekir ki, şüpheli vakaların 
laboratuvar doğrulaması gerekli olmakla birlikte, halk sağlığı tedbirlerini 
geciktirmemelidir. Benzer şekilde, laboratuvar onayını beklerken, toplumdaki 
hastalar ve temaslıların izlenmesi ve daha fazla araştırılması gerekir (geriye 
dönük temas takibi).

Risk İletişimi, 2019 koronavirüs hastalığı (COVID-19) pandemisinde 
tanık olduğumuz gibi, salgın ve salgın potansiyeli olan herhangi bir hastalık 
için gerekli ancak yeterince kullanılmayan bir başka halk sağlığı müdahalesidir. 
İlgili sağlık personelinin risk iletişimi konusunda eğitilmesi gerekmektedir. Bir 
veya daha fazla MÇ vakası rapor edildiğinde, klinik semptomlar ve yayılmanın 
önlenmesi hakkında farkındalığı artırmak için özel çaba gösterilmelidir. 

Maymun çiçeği salgını kontrolü için DSÖ tarafından hazırlanan bir ara yanıt 
kılavuzu, maymun çiçeği hastalığının yayılmasının önlenmesi ve yönetilmesine 
ilişkin öneriler sağlamıştır (24). Anahtar özellikler Tablo 5’te özetlenmiştir.
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Tablo 5. Maymun Çiçeği İçin Temel Öneriler (20,45)

Yönetim vaka yönetimi
• Hafif (şüpheli veya doğrulanmış) vakalar, yeterli enfeksiyon kontrol önlemleri ve
destekleyici ve semptomatik bakım ile evde izole edilebilir.
Ateş düşürücüler, yeterli beslenme ve rehidrasyon tedavinin temelini oluşturur.
• Deri lezyonları, ikincil bakteriyel enfeksiyonlar açısından izlenmeli ve buna göre
tedavi edilmelidir.
• Çocuklar ve hamile kadınlar da dahil olmak üzere komplikasyon riski yüksek olan
hastalar, daha yakın izleme ve klinik bakım için hastaneye yatırılmalıdır.
Hamile kadınlar ve çocuklar
• Herhangi bir hamile kadının hafif ve komplike olmayan bir durumla başvurması
halinde, hemen hastane bakımı önerilmemektedir.
Karmaşık vakaların derhal kabul edilmesi gerekir.
MÇ hastalığı sezaryen için doğrudan bir gösterge değildir.
• Risk altındaki çocuklar, rutin Ulusal aşı takvimine göre tamamen aşılanmalıdır.
Etkilenen anneden doğan yenidoğan bebek olası konjenital enfeksiyonlar için
yakından izlenmelidir.
• Etkilenen anneden doğan bebeğin emzirilmesine genel fiziksel durum ve hastalığın
ciddiyetine göre karar verilmelidir.
Sağlık çalışanlarının maruziyet sonrası profilaksisi
• MÇ’ne mesleki maruziyeti olan personel için bir değerlendirme ve yönetim planı
olmalıdır.

Sonuç 

MÇ, çiçek hastalığı virüsü ile yakından ilişkili bir çiçek virüsünden 
kaynaklanır ve hayvanlardan insanlara ve yakın temastan sonra insanlardan 
insanlara yayılır. Önceki çiçek aşısı, maymun hastalığına karşı kısmi koruma 
sağlar. Afrika’daki maymun çiçeği vakalarındaki son birkaç on yılda sürekli 
artış, küresel bilim topluluğu tarafından bu yıla kadar, endemik olmayan 
ülkelerden 16.000’den fazla vakanın bildirildiği zamana kadar görmezden 
gelinmiştir. MÇ, yakın zamanda DSÖ tarafından uluslararası öneme sahip bir 
halk sağlığı acil durumu ilan edilmiştir. Hastalık, lenfadenopatili kısa ateşli 
bir hastalık ve ardından santrifüj olarak yayılan ve makül, papül, vezikül ve 
püstül fazlarından geçen bir döküntü ile karakterizedir. İyileşme çoğu hastada 
2-4 hafta içinde gerçekleşir. Komplikasyonlar çocuklarda, hamile kadınlarda ve
bağışıklığı baskılanmış kişilerde daha olasıdır. Spesifik tanı, viral DNA’nın PCR
ile saptanması ile yapılır. Tedavi büyük ölçüde semptomatiktir. Tecorivimat
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umut verici bir antiviral ilaçtır. Yüksek risk grupları, sağlık çalışanları ve yakın 
temaslılar için şu anda mevcut olan çiçek hastalığı aşıları ile aşılama önerilir. 
Maymun çiçeği salgınının kontrolü, gelişmiş sürveyans, hızlı teşhis, etkilenen 
kişilerin izolasyonu, halka bağışıklama yaklaşımının benimsenmesini içeren 
çok yönlü bir çaba gerektirir. Endemik olmayan ülkelerdeki salgın, tüm ülkeler 
tarafından halk sağlığı sürveyansı ve sağlık sisteminin salgına ve salgına hazırlık 
ve müdahale kapasitesini güçlendirmek için bir fırsat olarak kullanılmalıdır.
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1. Giriş

Teknolojinin gelişmesi küresel anlamda pek çok dengenin değişmesine 
zemin hazırlamış durumdadır. Özellikle içinde bulunduğumuz çağda 
çocuk ve ergenler geleneksel olarak sayılabilecek iletişim araçları yerine 

daha pratik kullanıma sahip ve hızlı erişim sağlayabilen iletişim araçlarını 
kullanmayı tercih etmektedirler (1).

Teknolojinin gelişimi bilgiye erişim ve bilgi sirkülasyonunun daha aktif 
tutulması, eğitim alanında olanakların çoğaltılması, sosyal boyutta arkadaş 
edinme ve eğlenceli vakit geçirme gibi farklı alanlarda kolaylık sağlayıcı bir 
rol üstlenmektedir. Gençler için ise internet, cep telefonu ve diğer teknolojik 
araçlar hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş, toplumsal ve sosyal 
ilişkiler boyutunda yeni kurallar oluşturmada katkısı bulunmaktadır. İnternet 
gençlere duygu ve düşüncelerini anonim bir biçimde kolaylıkla ifade edebilme 
ve sosyalleşebilme olanağı sunabilmektedir. Buna ek olarak çocukların internet 
oyunları oynaması, öğrenci ve gençlerin interneti daha yoğun kullanıyor 
olması beraberinde riskli durumları da getirebilmektedir (2). Bu riskli 
durumların başında şiddet uygulama ve zorbalık gelmektedir. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün(DSÖ) yaptığı tanımlamada şiddet; kişinin kendine, çevresindeki 
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diğer birey ya da gruplara, topluma yönelik tehdit ve/veya gerçek bir eylem 
olarak fiziksel-psikolojik zarar verme, gelişimi engelleme, ölüme neden olma 
ya da ölüme yol açma olasılığı olabilecek şekilde gücün kasıtlı ve bilinçli olarak 
kullanılması olarak ifade edilmektedir. Zorbalık terimini ise kişiler arası şiddet 
olarak nitelendirilmekte olup genellikle çocuk ve ergenler arasında yaşanan bir 
sorun olarak tanımlanmaktadır (3-4).

Literatüre bakıldığında zorbalığın pek çok farklı tanımlamaları bulunmakta 
ve en sık  Olweus’un tanımı olan ‘’bir öğrencinin bir ya da daha fazla öğrenci 
tarafından sürekli ve tekrarlayıcı olarak kötü ve olumsuz davranışlara maruz 
kalması’’ ifadesi yer almaktadır(5-6).

Siber zorbalık kavramı ise birey veya belli bir grup tarafından teknolojik 
araçları kullanarak dijital ortamda diğer bireylere zarar vermek amacı güderek 
kasten ve tekrar eden kötü davranışlarda bulunma olarak tanımlanabilmektedir. 
Hinduja ve Patchin’in bir davranışın siber zorbalık olarak kabul edilebilmesi 
için; davranışın planlı ve kasıtlı yapılması, sürekliliğinin bulunması, zarar 
verici nitelikte olması, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılması gerektiğini 
belirtmektedirler. Siber zorbalık terimi yerine bazen elektronik zorbalık, 
e-zorbalık, siber şiddet, siber taciz, dijital zorbalık ve dijital şiddet gibi eş anlam
ifade eden kavramların kullanıldığı da görülmektedir (7).

Günümüzde bir milyardan fazla kişi sosyal arkadaş çevresini geliştirmek, 
tanınmak gibi farklı sebeplerle popüler web sitelerini (facebook.com, myspace.
com, xanga.com vb) kullanmaktadır (8). Bu sitelerin ve internetin kötüye 
kullanımı ve gençlerin olumsuz davranışlarının da sonucu olarak kabul edilen 
bir kavram olarak karşımıza çıkan siber zorbalık terimi, eğitim psikolojisinde 
de gündemdedir.

Siber zorbalık, bilgisayar, cep telefonu ve diğer iletişim teknolojilerini 
kullanarak bir kişiye ya da gruba karşı bilinçli olarak(kasıtlı) ve 
yinelenen(tekrarlanan) teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışları 
kapsamaktadır (9-10). Siber zorbalık farklı yaş grubunda gözlenebilecek bir 
durum olmasına karşın özellikle çocuk ve ergenlerde yoğun bir şekilde karşımıza 
çıkabilmektedir. Siber zorbalığın ergenler arasında daha sık görülmesinin en 
önemli nedenlerinin başında dürtüsellik gelmektedir. Ergenlerin düşüncelerini 
neden-sonuç ilişkisi kurmadan direk eyleme geçirme özelliği, kolaylıkla risk 
alabilme eğilimlerinin bulunması siber zorbalık davranışının gelişmesine zemin 
hazırlayabilmektedir (11-12).

Siber zorbalık davranışıyla karşı karşıya kalan gençler okul yaşantısı ve 
sosyal ilişkilerinde büyük sorunlarla karşılaşabilmektedir. Özellikle okulda siber 
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zorbalığın sonucu olarak okuldan uzaklaşmak isteme/soğuma, yükselmiş kaygı 
düzeyi ve tedirginlik, akademik performansta düşme, derslere odaklanamama, 
arkadaş ilişkilerinde çatışmalar yaşama, güvensizlik, kendini yetersiz hissetme, 
okulda şiddete eğilimli davranışlar sergileme gibi durumlar oluşabilmektedir. 
Siber zorbalık kaynaklı ruh sağlığında bozulma, üzüntü, depresyon, sosyal 
izolasyon ve intihar düşünceleri meydana gelebilmektedir (13-14).

Teknolojinin yoğun biçimde okullarda kullanılması ve okul dışı zamanda 
internette çok zaman geçirmeden kaynaklı olarakta gençlerin birbirine karşı 
davranış ve tutumlarında siber zorbalık gelişebilmektedir. Çok boyutlu bir 
problem olmasından dolayı siber zorbalık konusunda farklı disiplinlerin 
birbiriyle iş birliği halinde olması gerekmektedir. Genç ve ergenlerin çoğu 
internet kullanımı ilgili bir kısıtlanmayla karşılaşma ve telefonlarının ellerinden 
alınması gibi cezalar almaktan korktukları için ailelerine siber zorbalıkla ilgili 
karşılaştıkları durumları anlatmaktan çekinmektedirler (15).

Li, Cross ve Smith (2012), siber zorbalığın özelliklerini şu şekilde 
sıralamışlardır:

1. Siber zorbalık, teknolojik bir uzmanlık alanı gerektirmektedir. E-posta
ve yazılı mesaj göndermek oldukça kolay görünse bile, sahtekârlık (bir web 
sitesine küçük düşürücü materyali gönderen başkasıymış gibi göstermek) gibi 
saldırılarda çok daha dikkatli olunmalıdır. 

2. Siber zorbalık, zorbalığı yapan kişinin görünmez olmasından kaynaklı
daha dolaylı bir yapıya sahiptir. Siber zorbalık davranışı sergileyen kişilerin 
kimliklerinin genel olarak tespit edilememesi söz konusudur. Siber zorba, 
kimliğini gizli tutabilmek için, kimlik bilgilerine erişimi engelleyebilmektedir.

3.Siber zorba, kurban olarak seçtiği kişinin vereceği tepkileri hemen
görememektedir. Direkt olarak mağdur olanın duygu ve hissettiklerine yönelik 
empati kurma ortamı olmadığı için siber zorbalık daha kolay uygulanan bir 
şiddet yöntemi olarak ele alınabilmektedir.

4.Siber zorbalıkta seyirci rolü çeşitliliği daha kompleks bir yapıya sahiptir.
Birden fazla kişi internet ortamında mağdurun durumunu görebilmekte ya da 
birden fazla kişi siber zorbalık göstererek mağduriyet yaratabilmektedir.

5. Siber zorbalıktaki en büyük motivasyon kaynaklarının başında
başkalarının duruma tanık olmaları ve kötü niyetli bir güç gösterisinin olduğu 
söylenebilmektedir. Bunu baş1armak içinde halka ya da belli gruba açık sohbet 
alanlarında planladığı durumla ilgili materyalleri paylaşabilmektedir.

6. Siber zorbalıkta daha geniş kitlelerin izleyebileceği uygunsuz mesaj ve
videolar yayınlanabilmektedir.
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7. Siber zorbalıktan uzak kalabilmek oldukça zor bir durumdur. Çünkü cep
telefonu ve bilgisayardan uygunsuz internet siteleri yorumları ya da yazışma 
adresleriyle ulaşılabilmektedir. Mağdurun bulunduğu yer neresi olursa olsun 
uygunsuz yazılı mesajlar, videolar ve e-postalar almaya devam edebilir, kendiyle 
ilgili internet sitesinde uygunsuz yayınları görebilmektedir.

8. Siber zorbalık genellikle gençlerin okul dışı zamanlarında yaşanmakta
olup sonraki süreçlerde yansımaları okul başarısını ve sosyal ilişkilerini olumsuz 
etkilemekte ve eğitimi için risk oluşturabilmektedir (16).

Mason(2008) siber zorbalıkta değişik rollerin olduğunu ifade ederek onları 
şu şekilde sıralamıştır:

İlk	rol: Kendisinin daha üstün olduğunu ve kendinden aşağıda olduğunu 
düşündüğü kişilere hakaret etme haklarının olduğunu düşünen yetki zorbalarıdır.

İkinci	 rol:	Misillemecilerdir. Bu kişiler daha önce başkaları tarafından 
siber zorbalığa uğramış olup internet ve teknolojik araçları intikam almak için 
kullanmaktadır (17). 

1.1.	Siber	Zorbalık	Türleri	

Siber zorbalık davranışı bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımını 
kapsayarak farklı biçimlerde ve farklı amaçlarla karşımıza gelebilmektedir. Bu 
siber zorbalık davranışları eylem içeriğine göre yedi kategoriye ayrılmaktadır.

1. Kızdırma/kışkırtma
2. Çevrimiçi taciz
3. Siber tehdit
4. İftira
5. Başka birisi gibi davranma
6. İfşa etme
7. Dışlama

1. Kızdırma/kışkırtma: Sanal ortamlarda belli sayfalar ve siteler
vasıtasıyla, en az iki kişi arasında gelişen kızgınlık, düşmanlık, tehdit ve hakaret 
içeren tanımlamaların kullanımını kapsamaktadır. Kızdırmanın meydana geldiği 
yerler genelde sohbet odaları, tartışma sayfaları, e-oyun uygulamalarıdır (18).

2. Çevrimiçi taciz: Kişilerin tekrarlayıcı, psikolojik şiddet uygulayıcı,
aşağılayan ve hakaret içeren mesaj ve videolara maruz kalmasıdır. Çevrimiçi 
tacizin kızdırma/kışkırtmadan farkı ise; çevrimiçi tacizin genelde uzun süreli ve 
tek taraflı oluşudur.
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3. Siber taciz: Bireyde ciddi bir korku oluşturmaya yönelik tehditlerin,
tekrarlayıcı bir hal alarak, aşırı düzeyde iftira ile tacize uğramasıdır. Çevrimiçi 
taciz ile siber taciz arasındaki ayrım net olarak yapılmamış olsa da siber tacizin 
daha ciddi bir durum olduğu ele alınmaktadır. Bu yüzden siber taciz mağdurları 
ciddi güvenlik sorunları çekebilmekte ve bu durum psikolojilerini ağır ölçüde 
etkileyebilmektedir. 

4. İftira, karalama: İftira, sanal alemde hakaret içeriği yüksek ve aslı
bulunmayan söylemlerle karşısındaki kişinin canını yakma, incitmeye yönelik 
müdahalelerde bulunmak olarak ifade edilmektedir. 

5. Başka birisi gibi davranma: Başka birisi gibi davranma, bir kişinin şahsi
hesaplarının şifresini kırmak suretiyle hesabı ele geçirme, diğer insanlara karşı 
onu sıkıntıya sokacak, bu kişinin bulunduğu çevredeki intibasını yitirmesine ve 
kendisini kötü hissetmesine sebep olacak mesajları oymuş gibi yollamak olarak 
tanımlanmaktadır.

6. İfşa etme: Kişinin özel hayatıyla ilişkili olan ve utanmasına sebep olacak
fotoğraf, video ya da yazışmaların sanal ortamda başkalarının da görebileceği 
sayfalarda başka kişilere gönderilerek mağdurun zor duruma sokulmasıdır. 

7. Dışlama: Bireyin sanal ortamlarda çevrimiçi olarak kurulan gruplara
alınmaması ya da alındığı gruptan farklı gerekçelerle belirtilerek atılmasını ifade 
etmektedir. Dışlama bir gruptan çıkarma şeklinde olabileceği gibi sosyal medya 
hesaplarından silme, e-oyun sitelerinde yenme/yenilme durumuna göre oyuna 
katılmasına engel olma veya oyundaki hareket alanının sınırlanması şeklinde de 
olabilmektedir (18-19). 

1.2.	Siber	Zorbalık	Araçları	

Siber zorbalığın farklı türlerinin olmasının yanı sıra hangi araçlarla 
gerçekleştiği de önemlidir. Cep telefonları ve bilgisayarlar gibi çeşitli araçlar 
ile birlikte, anlık mesajlaşma, sohbet odaları, bloglar, e-posta ve metin mesajları 
kullanılarak siber zorbalık eylemi gerçekleşebilmektedir (20).

Anlık mesajlaşma: Kişilerin sanal ortamda sosyal medya hesaplarında yer 
alan arkadaşları ile eş zamanlı iletişime geçebilmektedir (Willard, 2007b).  Siber 
zorba olan kişi, anlık mesajlaşma uygulamasını kullanarak kişinin başkalarıyla 
yazıştığı anları hedef alarak kişiyi olumsuz bir şekilde etkileyecek ve aşağılayacak 
mesajlar yollayarak birden çok kişinin bunu görmesini sağlamaktadır. Buna 
ek olarak siber zorbalar, sahte kimlikler oluşturup başkalarının görüntülerini 
kullanmakta bu sayede engellenmek ve dışlanmaktan kurtularak başkalarının 
kişisel yaşantılarına ilişkin bilgileri pek çok kişiye servis edebilmektedirler (20).
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E-posta: E-posta bir veya birden fazla kişiyle eş zamanlı olmadan video,
fotoğraf ya da sesli mesajların paylaşılabildiği bir iletişim uygulamasıdır. Siber 
zorbalar e-posta ile iki farklı şekilde zorbalık davranışı sergileyebilmektedir. 
Bunlardan birincisi mağdura direkt e-posta yollamak, ikincisi ise mağduru 
değişik pornografik ve alışveriş içerikli siteye üye yaparak birçok zararlı e-posta 
ile maruz kalmasına sebep olmak şekilde olabilmektedir (18-20). 

Metin mesajlaşma: Metin mesajları gönderme hizmetleri GSM 
operatörlerince sağlanmakta olup genellikle cep telefonlarıyla gerçekleştiği gibi 
bir bilgisayardan cep telefonuna da gönderilebilmektedir (18).

Forumlar: Özellikli bir konu ya da kavram hakkında bu konuyla ilgilenen 
kişilerin kendi içinde münazara edebildiği ve fikir alışverişinde bulunabildiği, 
bazı durumlarda sorunlara yönelik çözümler sunulabilen iletişim ortamlarıdır 
(21). Siber zorbalar bu ortamlar yoluyla diğer kişiler hakkında sahte hesaplar 
oluşturarak onları rencide edici ithamlarda bulunabilmekte, tehdit ve saldırı 
içeren ifadeler kullanabilmekte ve mağdur olan kişilerin saygınlığına zarar 
verebilmektedir (22).

Sosyal ağ siteleri: Sosyal ağ siteleri, bireylerin kendilerine ait bir 
hesap açması, bu hesapta ilgi alanlarına ilişkin bir profil oluşturması ve gerek 
tanıdıkları gerekse tanımadıkları kişilerle iletişim kurdukları uygulamalar olarak 
tanımlanmaktadır (7). Küresel olarak bakıldığında ise ; dünya genelinde en sık 
kullanılan sosyal ağ siteleri Facebook, Instagram ve Twitter olarak karşımıza 
çıkabilmektedir. Bu sitelerde siber zorba, kimlik gizliliği sayesinde pek çok 
ayrı hesap oluşturabilmekte ve mağdura farklı kişilermiş gibi yaklaşımlarda 
bulunarak kişiyi kandırmakta, daha sonrasında da bu kişi üzerinde yoğun bir 
siber zorbalık ve psikolojik baskı uygulayabilmektedir (23). 

Sohbet odaları: Sohbet odalarının temel amacı bireylerin diğer 
insanlarla görüşmesine ve farklı konularda bilgi alışverişinde bulunmalarına 
imkan sağlamasıdır. Sohbet odalarında siber zorbalık davranışı; kişinin 
rızası olmaksızın cinsel içerikli konuşmalara maruz bırakılması, bazı konular 
hakkındaki duygu ve düşüncelerine saldırıda bulunulması, utanç duygusunun 
baskın hale getirilmesi sonrası mağdura iftira atılarak sohbetten çıkarılması 
olarak karşımıza çıkabilmektedir (11).

Bloglar: Genelde bireylerin yaşamış oldukları olaylar karşısındaki 
hatıralarını, ilgi alanlarına ilişkin konulardaki düşüncelerini ve yorumlarını 
güncel olandan geçmişe doğru dizilmiş şekilde yayımladıkları, diğer kişilerin 
bu yazıları görüp yorumlayabildikleri sanal günlük benzeri internet sayfalarıdır.

Web siteleri: Web siteleri genel olarak bir ana sayfa içerisinde metin ve 
fotoğraf gibi diğer belgelerin düzenlendiği bir formattan oluşmaktadır. Web 
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siteleri, bireysel oluşturulabileceği gibi farklı kurum ve organizasyon tarafından 
kurulabilmektedir (18).

Yukarıda belirtilen iletişim araçlarının bazıları teknoloji çağında 
bulunulmasından kaynaklı eski etkinliği yitirmiş olsa da bir kısmı bunu 
koruyabilmekte ve hatta arttırabilmektedir. Aslına bakılırsa teknolojinin 
gelişmesi siber zorbalığın uygulanabileceği sanal ağların genişlemesinde de rol 
oynayabilmektedir. 

Rigby (2003), siber zorbalığın olumsuz sonuçlarını dört başlık altında ele 
almaktadır. Bu başlıklar; düşük psikolojik sağlık, düşük sosyal uyum, psikolojik 
problemler ve fiziksel hastalık belirtileridir. 

Düşük psikolojik sağlıkla ilişkili olarak; mutsuz olma, benlik saygısının 
düşüklüğü, kızgın/öfkeli olma ve üzülme gibi gerçekte psikolojik bir problem 
olmayan ancak hoşa gitmeyen psikolojik durumların olmasını kapsamaktadır.

 Düşük sosyal uyumla ilişkili olarak; okulu sevmemeye başlama, okula 
gitmek istememe, yalnız kalma isteği ve izole bir yaşam tarzını benimsemeye 
başlama gibi kişinin sosyal çevresine karşı duyduğu olumsuz duygu ve 
düşüncelerini içermektedir. 

Psikolojik problemlerle ilişkili olarak; kaygı seviyesinin artması, 
depresyon ve intihar riski durumunun oluşabilmesinden dolayı ilk iki 
kategoridekinden daha fazla ciddiye alınması gereklidir.

Fiziksel rahatsızlıkla ilişkili olarak; Tıbbi tanısı belirlenmiş olan fiziksel 
hastalıkların psikosomatik belirtileri bu grupta ele alınmaktadır (Rigby, 2003). 

Ayrıca siber zorbalığa maruz kalan öğrencilerin okullarını güvenli 
bulmadıkları, hatta yaşadıkları psikolojik şiddetten kaynaklı okulu bırakmaları 
bile söz konusu olabilmektedir (24-25).

2. Siber Zorbalığa Maruz Kalmanın Etkileri

Siber zorbalık davranışları gerek siber zorbalar, gerekse siber mağdurlar
üzerinde birçok önemli soruna yol açmaktadır (26). Zorbalığa maruz 
kalanlarda intihar düşüncesi, yeme bozuklukları ve kronik hastalıklar görülen 
semptomlardan bazıları olmakla beraber, depresyon, evden kaçma, düşük 
özgüvene sahip olma, zayıf akademik başarı da gözlemlenebilmektedir (27-28). 

2.1.	Siber	Zorbalığın	Sosyal	Etkiler:

Kişisel kimliklerin zarar görmesi, özgüven düşüklüğü, düşük öz değer 
algısı sosyal zorluk risklerini arttıran etkilere sahiptir. Okulda/sosyal ilişkilerde 
bozulmayla beraber siber zorbalığa maruz kalan kişilerde ise gözlemlenen iki 
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ciddi sorun saptanmıştır. Bunlar; yalnızlık ve gruptan dışlanma olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu iki durumda gençlerde olumsuz duygu ve düşüncelerin yoğun 
yaşanmasına ve hatta suisid girişimlerle sonuçlanabilmektedir (29-30). 

Yapılan bazı çalışma sonuçlarına göre siber zorbalık bireyde aynı seviyede 
ve geri dönüşümsüz hasar ve sosyal ilişkilerde bozulmalara neden olabilmektedir 
(31).  Siber zorbalık yapan öğrenci ve gençler ise kendileri de siber zorbalığa 
uğrama ve sosyal statü kaybı yaşamaktan endişe ettikleri için daha sosyal 
çevrelerde bulunmaktan geri durduklarını belirtmişlerdir.

Buna ek olarak siber zorbalık davranışlarına maruz kalanların sosyal 
iletişim kurma becerilerinin olumsuz etkilendiği, kızların erkeklere oranla daha 
fazla sosyal kaygı yaşadığı, sosyal çevreye olan uyumu güçleştirdiği, arkadaşlık 
kurmada problemlere sebep olduğu da gözlemlenmiştir (31-32).

2.2.	Siber	Zorbalığın	Duygusal	Etkiler:	

Siber zorbalık mağduru olanların duygu durumlarında ciddi değişimler 
meydana gelmektedir. 

Zorba ile mağdur arasında fiziksel bir temas bulunmamasına rağmen 
zorbalığa maruz kalan bireylerde psikolojik sorunlar oluşabilmektedir. Siber 
zorbalık mağduru olan kişilerde sık görülen psikolojik tepkiler ise; öfke, şok, 
mutsuzluk, çaresizlik, dışlanma, hayal kırıklığı, utanma, suçluluk ve sosyal 
ilişkilerinde çatışmalar gözlemlenebilmektedir (33-34). Siber zorbanın kimlik 
belirsizliği, gençlerin bu mağduriyetinde seyirci olanların ayısının fazla 
olması, kaygı ve depresyon gibi duygusal tepkilerin ortaya çıkmasına zemin 
hazırlamaktadır (31). Ybarra’nın (2004), yaptığı bir araştırmada siber zorbalık 
mağdurlarının üçte birinin duygusal olarak çökkünlük yaşadığı, kendilerini 
değersiz hissettikleri ve depresif ruh haline sahip oldukları belirtilmektedir (34). 
Depresif ruh halinin sebep olduğu durumlardan biri de çaresizlik hissidir (31).  
Çaresizlik hissine bağlı olarak mağdurların karşılaştığı en olumsuz tablo ise 
intihardır. Yalnızca İngiltere’de siber zorbalık kaynaklı en az üç çocuğun intihar 
etme girişiminde bulunduğu ifade edilmektedir (35).

Ayrıca siber zorbalarda madde kullanım öyküsü ve başkalarının özel 
eşyalarına zarar verme gibi suç içerikli eylemlerin yaygın olduğu bulunmuştur 
(17). Siber zorbalığa maruz kalmış ergenlerde problemi içselleştirmelerinden 
kaynaklı endişe ve kaygının oluşmasına yalnız kalma korkusu, akranlarının 
onları reddetme düşüncesi ve sosyal yaşamda yanlış algılanmanın sebep 
olabileceği düşünülmektedir (30). 
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2.3.	Siber	Zorbalığın	Akademik	Etkiler

Çocuk ve ergenlerde siber zorbalık kaynaklı en önemli iki etkinin okula 
devamsızlık yapması ve okul ortamındaki öğrenme sürecinde genel not 
ortalamalarında düşme olarak saptanmış durumdadır. Okul başarılarının düşmesi 
ve alay edilme düşüncesi okula gitmekten korkmalarına neden olabilmektedir 
(36-37). 

Siber zorbalığı yoğun yaşayan çocuklarda okuldan kaçma, olumsuz 
davranışlar kaynaklı disiplin cezası alma, okulu tamamen bırakma, okula 
silah getirme, suç işleme ve tutuklanma gibi davranışların oluştuğu 
gözlemlenebilmektedir (38). 

4. Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Stratejileri

Araştırmalar, siber zorbalıkla başa çıkma konusunda mağdurların
kendilerini korumak için siber zorbayı engellemek, kullanıcı hesaplarının 
şifrelerini değiştirmek, cep telefonu numarasını değiştirmek, servis sağlayıcısıyla 
iletişime geçmek, yasal mercilere başvurmak gibi yöntemlere başvurduğunu 
göstermektedir. Bunların yanı sıra siber mağdurun tercih ettiği yöntemler arasında 
siber zorbayı uyarmak, yardım istemek, siber zorbalık davranışı gösteren kişi veya 
kişilere aynı şekilde karşılık vermek, sanal ortamdan uzaklaşmak ve görmezden 
gelmek de yer almaktadır. Siber mağdurların genellikle yaşadıkları durumu 
başkalarıyla paylaşma noktasında isteksiz davrandığı görülmektedir. Bunun 
nedeni başkalarıyla paylaşmaları durumunda durumun daha da kötüleşeceğini ve 
yetişkinlerin teknolojiyi kullanmaları konusunda çeşitli kısıtlamalar getireceğini 
düşünmeleri ve yetişkinlerin kendilerine yardım edebileceğine inanmamalarıdır 
(39). Oysa ki Mason’a (2008) göre siber zorbalık, bir yetişkinin müdahalesi ile 
büyük oranda çözüme ulaşabilen bir durumdur (17).

3. Siberzorbalıkla İlgili Yapılmış Çalışmalar

3.1.Yurtdışında	Yapılmış	Olan	Çalışmalar

Pew Internet ve American Life Project (2007) tarafından Amerika Birleşik
Devletlerinde (ABD) yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre; İnternet kullanan 
tüm gençlerin % 32’sinin rahatsız edici, dolaylı ya da direkt tehdit mesajları 
alma, kendilerinin bilgisi dışında kişisel e-postalarından rahatsız edici veya 
utanç verici içerikli mesaj gönderme ya da onlar hakkında asılsız söylentiler 
yayma gibi davranışlara maruz kaldıkları tespit edilmiştir(38). 
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Schenk ve Fremoun (2012), tarafından lise öğrencilerinde siber zorbalığın 
görülme sıklığı ve psikoloji üzerine etkilerini inceleyen bir çalışmada, öğrencilerin 
% 8.6’sının siber mağdur oldukları, mağduriyet yaşayan öğrencilerin daha yüksek 
intihar düşüncesi, planlaması ve girişimlerine sahip oldukları bulunmuştur (36). 
İspanya’da Calvete ve ark. (2010), tarafından yaşları 12–17 arasında değişen 
ergenlere yönelik yapılan bir araştırmada, ergenlerin %44,1’inin en az bir kez 
siber zorbalık davranışı sergiledikleri, cinsiyet bakımından incelendiğinde ise 
erkeklerin kızlardan daha fazla siber zorbalık yaptıkları belirlenmiştir (41). 

Dehue ve ark. (2008), tarafından ilkokulların son sınıfları ile ortaokulların 
birinci sınıflarında eğitim gören öğrenciler arasında siber zorbalık düzeylerinin 
belirlenmesi ve ebeveynlerin bu davranışlara ilişkin farkındalık düzeylerini 
saptamak amacıyla yapılan bir çalışmada, öğrencilerin % 16’sının siber zorbalık 
yaptıkları, % 23’ünün de bu türden davranışlara maruz kaldıkları bulunmuştur. 
Araştırma sonuçlarına göre ebeveynlerin büyük bir kısmı çocuklarının internet 
kullanımı konusunda belirli kurallar belirledikleri; ancak meydana gelen 
siber zorbalık davranışlarının farkında olmadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca 
ebeveynlerin kendi çocuklarının başka çocuklara karşı uyguladıkları siber 
zorbalık davranışını yeterince önemsemediği, siber mağdur olan çocukların 
yaşadığı sorunlar konusunda bilgi eksikliklerinin olduğu tespit edilmiştir (42-43). 

Hinduja ve Patchin (2010), siber zorbalığın intihar düşüncesine hangi ölçüde 
etki ettiğini belirlemek amacıyla ortaokul öğrencilerinde yaptıkları bir çalışmada, 
zorba veya mağdur olarak geleneksel zorbalığı veya siber zorbalığı yaşamış 
öğrencilerin daha fazla intihar düşüncesine sahip oldukları ve bu tür zorbalığı 
yaşamamış olanlardan daha fazla intihar girişiminde bulunma ihtimallerinin 
olduğu belirlenmiştir (30). Juvonen ve Gross (2008), tarafından yaşları 12–17 
yaş arası öğrencilere yönelik yapılan bir çalışmada, öğrencilerin % 72’sinin siber 
zorbalığa, % 85’inin okul zorbalığına maruz kaldıkları belirlenmiştir. Araştırmada 
siber zorbalığın en çok anlık mesajlaşma aracılığıyla gerçekleştirildiği, mağdur 
öğrencilerin yaklaşık üçte birinin zorbalarını tanıdıkları, öğrencilerin yüzde 
doksanının siber zorbalık hakkında bir yetişkinle konuşmadıkları sonucuna 
ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin küçük bir kısmının bu tür davranışların önüne 
geçmek için dijital araçlar kullandıkları saptanmıştır (44).  Slonje ve Smith, 
(2008) tarafından İsveç’te yaşları 12–20 arasında değişen gençlerle yapılan bir 
çalışmada, siber mağdurların gerçekleşen siber zorbalık davranışlarını en fazla 
arkadaşlarına söylediklerini veya hiç kimseye söylememeyi tercih ettiklerinden 
yetişkinlerin siber zorbalıktan ve bunun çocukları tarafından nasıl algılandığından 
haberdar olmadıkları ifade edilmiştir (45).
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Selkie, Fales ve Moreno’nun, yaşları 10-19  arasında değişen 139 çocuk ve 
ergenlerde yapılmış çalışmanın meta analizi sonucunda; bu kişilerin % 1 ile % 
41’inin siber zorbalık yaptığını; % 3 ile % 72’sinin siber mağduriyet yaşadığını; 
% 2,3 ile % 16,7’sinin ise hem siber zorba hem de siber mağdur olduğuna 
ulaşmışlardır (46).  Güney Kore’de 4000 ergenle yapılmış bir araştırmanın 
sonuçları ise ergenlerin % 6,3’ünün siber zorba, % 14,6’sının siber mağdur, 
%13,1’inin de hem siber zorba hem de siber mağdur olduğunu ortaya koymuştur 
(46-47).

3.2.	Türkiye’de	Yapılan	Çalışmalar

Çetinkaya (2010) tarafından Türkiye’de ilköğretim ikinci kademe 
öğrencilerine yönelik yapılan bir çalışmada, erkeklerin kız öğrencilere göre 
daha fazla siber zorbalık davranışına maruz kaldıkları ve siber zorba davranış 
sergiledikleri saptanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir kısmının 
siber zorbalık davranışlarıyla karşılaştıklarında ne yapacakları konusunda endişe 
yaşadıkları belirlenmiştir (48). 

Bayar (2010) tarafından Türkiye’de İlköğretim ikinci kademede ve 
ortaöğretim öğrencilerine yönelik siber zorbalığın yaygınlığına ilişkin yapılan 
bir çalışmada öğrencilerin % 5.7’sinin mağdur, % 3.7’sinin zorba ve % 4.7’sinin 
ise zorba-mağdur olarak siber zorbalığa dahil olduğu bulunmuştur. Araştırmada, 
okul iklimi ile siber zorbalık uygulama arasındaki direkt bir ilişkinin olmadığı 
görülmüştür (49). 

Özdemir ve Akar (2011) tarafından Türkiye’de yapılan bir çalışmada lisede 
eğitim gören öğrencilerin %14’ünün siber zorbalığa maruz kaldıkları, %10’unun 
ise siber zorbalık yaptıkları belirlenmiştir. Araştırmada siber zorbalığın en sık 
yaşandığı siber ortamların internette yer alan sosyal paylaşım siteleri ve cep 
telefonları olduğu anlaşılmış, demografik değişkenlerin siber zorbalık üzerinde 
bir etkisi olmadığı görülmüştür. Buna karşın günlük internet kullanım süresi beş 
saati aşan katılımcıların diğer gruplara göre daha fazla siber zorbalık yaptıkları 
saptanmıştır (50).

Eroğlu’nun (2014) 606 lise öğrencisiyle yaptığı araştırmada % 10,4’ünün 
siber zorbalık yaptığı, % 6,94’ünün siber zorbalık mağduru olduğu, % 63,68’nin 
ise hem siber zorba hem de siber zorbalık mağduru olduğu görülmüştür 
(51). Çelik ve ark.nın (2015) 119 ortaokul öğrencisiyle yaptığı araştırmanın 
sonuçlarına göre ise katılımcıların % 48,8’i en az bir defa siber zorbalığa 
maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Peker’in (2015) yapmış olduğu çalışmada 
ise, öğrencilerin %17’sinin siber zorbalık mağduru olduğu, %10,5’inin diğer 
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bireylere siber zorbalık yaptığı ve %35,2’sinin ise hem siber zorbalık yaptığı hem 
de mağduriyet yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır (52). Dursun, Gökçe ve Aytaç’ın 
(2020) 610 üniversite öğrencisinin dahil olduğu çalışmaları da, öğrencilerin 
%41,8’inin son 6 ay içinde en az bir defa siber zorbalığa maruz kaldıklarını, 
%47’sinin de siber zorbalığa tanık olduğunu göstermektedir (53). Öztürk 
(2020) 372 üniversite öğrencisiyle yapmış olduğu çalışmasında da öğrencilerin 
%53’ünün siber zorbalık yaptığını, %59,7’sinin ise siber mağduriyet yaşadığını 
ortaya koymaktadır (12).

Erdur-Baker (2010) tarafından 14–18 yaşları arasında bulunan ergenlere 
yönelik yapılan bir araştırmada, ergenlerin % 32’sinin hem geleneksel hem de 
siber zorbalık mağduru olduğu, % 26’sının ise hem geleneksel zorbalıkta hem de 
siber zorbalıkta zorba oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Her iki zorbalık türünde 
de kızların erkeklere göre daha az zorba ve kurban oldukları belirlenmiştir. 
Cinsiyete göre geleneksel ve siber zorbalık arasındaki ilişkiye bakılmış ve 
erkeklerde anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür (54). 

4. Sonuç

Siber zorbalık davranışları, bu davranışların sebep ve sonuçları, siber
mağdurların yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileriyle 
ilgili okul yöneticileri, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanları, öğretmen, 
öğrenci ve velilere yönelik konuyla ilgili bilgilendirici çalışmaların yapılmasının 
yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu tür çalışmalar ile bu kitlenin siber zorbalık 
kavramıyla ilgili farkındalık düzeylerinin artırılması, öğrencilerin siber 
zorbalık davranışları ve mağduriyetlerinin önlenmesinde yararlı olabilir. Ayrıca 
psikiyatrik destek alan çocuk ve ergenlerle iletişim halinde bulunan hekim ve 
hemşirelerin siber zorbalık mağduru olanların ailelerine destek olmaları ve 
konuya ilişkin yeterli bilgilendirmeleri sağlamaları oldukça önemlidir.

Türkiye’de internet kafeler özellikle sosyo-ekonomik seviyenin düşük 
olduğu yerlerde öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadırlar. 
Araştırma sonuçlarından da görüldüğü gibi siber zorbalık davranışları en çok 
internet kafelerden yapılmaktadır. İnternet kafelerin kuruluş ve uygulamalarına 
yönelik kanun ve yönetmelikler olmasına rağmen denetimlerinin yetersiz olduğu 
düşünülmektedir. İnternet kafelerin denetim sıklığının artırılıp ve bu denetimlerin 
sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesi, kurallara uymayan işletme sahiplerine 
ağır yaptırımların getirilmesi bu tür yerlerde gerçekleşebilecek siber zorbalık 
davranışlarının önlenmesinde faydalı olabileceği düşünülmektedir.  Gelecekteki 
çalışmalarda farklı özellik taşıyan illerde, daha geniş kapsamlı örneklemle ve 
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farklı sınıflardaki öğrencilerin siber zorbalık davranışlarına ilişkin araştırmaların 
yapılması yararlı olabilir. 
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1. Giriş

Psikoeğitim, kişilerin ruhsal sağlık ve hastalıklarıyla ilişkili anlama, 
kavrama ve baş etmeleriyle ilgili bilgi almalarını sağlayan, tedaviye 
uyumlarının arttıran ve bireylerin bu eğitim içerisinde aktif bir şekilde 

yer aldıkları bir eğitim sürecidir. Bir diğer açıdan bakıldığında psikoeğitim, 
fizyolojik hastalık ve ruhsal bozukluklarda, bireylerin rahatsızlıklarını, bu 
hastalıklara karşı verdikleri duygusal tepkileri öğrenme, başa çıkma stratejilerini 
geliştirme, bu zorlu duruma uyum sağlamayı ve etkin tedavi almayla ilgili 
iş birliğini oluşturmayı amaçlamayan yapılandırılmış eğitim girişimleridir. 
Bunun yanı sıra psikoeğitim, bilişsel ve davranışsal psikoterapi uygulamalarına 
temellenen birçok yöntemleri, müdahaleleri ve gerekli olan tüm eğitici bilgileri 
barındıran ruhsal destek ve yardım girişimlerindendir. Psikoeğitimde, sağlıklı/
hasta birey ve hasta yakınlarına, eğitimde kullanılan ilke, teknik ve yöntemlerin 
kullanılmasıyla, baş etmelerinin güçlendirilmesi, ruhsal sağlıklarının arttırılması, 
psikiyatrik hastalıkların önlenmesi, tanı, tedavi ve rehabilitasyonuyla ilişkili 
bilgi almaları sağlanmaktadır (1-15). 
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Psikoeğitimin amacı, bireylerin ihtiyacına uygun eğitimi vererek, ruhsal, 
sosyal ya da mesleki bir konuda bilgi kazanmalarını ve beceri geliştirmelerini 
sağlayarak, bu bireylerin konuyla ilgili ruhsal sıkıntılar yaşamalarının önüne 
geçmek veya yaşadıkları zorlanmaların üstesinden gelebilmelerini sağlamaktır 
(1-10). 

Psikoeğitim yapılandırılmış veya yarı yapılandırılmış eğitim şeklinde 
birey ya da grup eğitimi olarak yürütülmektedir. Alzheimer, şizofreni, 
depresyon, madde bağımlılığı, yeme bozukluğu, bipolar bozukluk, yıkıcı 
davranış bozukluğu gibi ruhsal bozukluklara sahip ve kanser, AIDS, böbrek 
yetmezliği gibi fiziksel tanı almış hasta/hasta yakınlarına tedavi/ rehabilitasyon 
aşamalarında psikoeğitim yapılmaktadır (1-15).

Brown’a (2004) göre, psikoeğitimin sekiz aşamada yapılması 
önerilmektedir. Bu aşamalar, “grup amaçlarının belirlenmesi, hedef kitlenin 
belirlenmesi, hedefler ve beklenen sonuçlarının belirlenmesi, literatür taraması, 
sosyal faktörlerin belirlenmesi, oturumların planlanması, eğitim yöntemleri ve 
materyallerinin seçilmesi ve değerlendirmedir”. Ayrıca, psikoeğitim yapılacak 
ortamın gürültüsüz, konforlu, sakin, rahatlatıcı, bireylerin kendisini rahat ifade 
edebildiği bir ortam olması gerekmektedir. Psikoeğitimi, ruh sağlığı alanına özel 
eğitimi olan, psikiyatri hekimi, hemşire, psikiyatri hemşiresi, klinik psikolog ve 
sosyal çalışmacı gibi farklı meslek grupları uygulayabilmektedir (1-11). 

Birey, aile ve toplumun ruh sağlığını koruma ve geliştirmede, hastalıkları 
önleme ve baş etmede yardımcı olan psikiyatri hemşiresinin en önemli rollerinden 
birisi de eğitici rolüdür. Psikiyatri hemşireleri aldıkları eğitimlere bağlı olarak, 
hasta/sağlıklı birey, aile ve toplumun psikososyal bakım ihtiyaçlarını ortaya 
çıkarma, psikoeğitim içeren uygulamaları planlama, uygulama ve sonucunu 
değerlendirmede oldukça önemli kazanımları bulunmaktadır. Psikiyatri 
hemşireliğinin eğitici rolü bu kazanımlarla daha da çok değerli olmakta, sağlığı 
koruma, iyileştirme sağlıklı/hasta birey ve ailesinin ihtiyaçlarını belirleme 
ve bu ihtiyaçlara uygun eğitim programlarını uygulamayı gerektirmektedir. 
Özellikle toplum ruh sağlığı merkezlerinde olmak üzere hasta ve ailelerin 
destek amaçlı başvurduğu kurumlarda psikiyatri hemşireleri tarafından 
psikoeğitim programlarının uygulanması son derece önemlidir. Ayrıca, 
psikiyatri hemşireleri ruhsal bozuklukların önlenmesinde, tedavi edilmesinde, 
rehabilitasyonunda ve ruh sağlığının iyileştirilmesinde de rol aldığı terapötik 
girişimlerde de psikoeğitimi kullanmaktadır. Bunun yanı sıra, son yıllarda kanıta 
dayalı hemşirelik girişimlerinin öneminin giderek artmaktadır. Hemşirelerin/
psikiyatri hemşirelerinin bağımsız rolleri arasında olan psikoeğitim, kanıta 
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dayalı hemşirelik müdahalesi açısından da son derece önemli bir işleve sahiptir 
(2-7, 9-15).

Psikoeğitimin hemşirelik/psikiyatri hemşireliğinde son derece önemli 
olduğu göz önüne alındığında, bu çalışmanın, psikoeğitim kavramıyla ilişkili 
Türkiye’de yapılmış hemşirelik yüksek lisans tezlerinde kullanılan ölçme 
araçlarını, araştırma yöntemlerini, en sık hangi örneklem grubu üzerinde 
çalışıldığını, en yaygın hangi yılda yayımlandığını ve çalışma sonuçlarının nasıl 
olduğunun incelenmesine imkân sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışma, 
psikoeğitim kavramıyla ilişkili Türkiye’de yapılmış hemşirelik yüksek lisans 
tezlerinin sistematik biçimde incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

2. Yöntem

Bu retrospektif tipteki sistematik derleme çalışmasında, psikoeğitim 
kavramıyla ilişkili Türkiye’de yapılmış hemşirelik yüksek lisans tezleri sistematik 
bir şekilde taranmış ve tezlere ilişkin bazı özellikler değerlendirilmiştir.

2.1.	Araştırma	Soruları	

1. Psikoeğitim kavramıyla ilişkili Türkiye’de yapılmış hemşirelik yüksek 
lisans tezlerinde kullanılan ölçme araçları nelerdir?

2. Psikoeğitim kavramıyla ilişkili Türkiye’de yapılmış hemşirelik yüksek 
lisans tezlerinde hangi araştırma yöntemleri kullanılmıştır?

3. Psikoeğitim kavramıyla ilişkili Türkiye’de yapılmış hemşirelik yüksek 
lisans tezlerinde en sık hangi örneklem grubu üzerinde çalışılmıştır?

4. Psikoeğitim kavramıyla ilişkili Türkiye’de yapılmış hemşirelik yüksek 
lisans tezleri en yaygın hangi yılda yapılmıştır?

2.2.	Araştırmaya	Dâhil	Edilme	Kriterleri

Araştırma kapsamına alınan tezler için dahil edilme kriterleri, tez 
çalışmasının Türkiye’de, hemşirelik alanında yapılmış, yüksek lisans tezi, 
tam metnine ulaşılabilir, onaylanmış, dili Türkçe, tezin ulaşımına izin verilmiş 
olmasıdır. 

2.3.	Verilerin	Toplanması	ve	Değerlendirilmesi

Psikoeğitim kavramıyla ilişkili Türkiye’de yapılmış hemşirelik 
yüksek lisans tezlerinin taranması 11.08.2022-17.08.2022 tarihleri arasında 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tez veri tabanından yapılmıştır (16).
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Tarama yapılırken herhangi bir yıl sınırlandırılması yapılmamış olup, YÖK 
tez veri tabanı, “detaylı tarama” kısmına girilmiş, “tez adı: psikoeğitim, durumu: 
onaylandı, dil: Türkçe, grubu: tıp, Ana Bilim Dalı: Hemşirelik, kelimeleri 
yazılmış ve bu sonuçlara göre bulunan toplam 16 tez çalışmaya alınmıştır (17).

Çalışma “PRISMA (Preferred Reporting Items For Systematic Review and 
Meta-Analysis Protocols, Sistematik İnceleme ve Meta-Analiz Protokolleri İçin 
Tercih Edilen Raporlama Öğeleri)” bildirim kontrol listesine göre metodolojik 
açıdan düzenlenmiştir (18).

YÖK Tez veri tabanından yapılan tarama sonucunda çalışmanın 
evrenini oluşturan 16 tez çalışması incelenmiştir. PRISMA bildirim kontrol 
listesi doğrultusunda, dışlanma ve dâhil edilme kriterleri dikkate alınarak 
incelendiğinde, bir tez sağlık danışmanlığı yüksek lisans programı tezi, bir tez 
ruh sağlığı destek ve koruma yüksek lisans programı tezi ve bir tez de çocuk 
gelişimi bilim dalı tezi olduğundan çalışmaya alınmamış olup, çalışmanın 
örneklemini dahil edilme kriterlerine uyan toplam 13 tez oluşturmuştur. Verilerin 
analizinde, veri özetleme formu kullanılarak her çalışmanın yazarı ve yılı, tezin 
başlığı, araştırmanın tipi, tezin türü ve programı, örneklem büyüklüğü ve veri 
toplama araçlarından oluşan bir tablo oluşturularak yapılmıştır (Tablo 1).

2.4.	Araştırmanın	Etik	Yönü

Araştırma restrospektif bir çalışma olduğundan ve tezlere genel kullanıma 
açık resmi bir erişim sitesinden ulaşıldığından etik kurul izni alınmamıştır.

2.5.	Araştırmanın	Sınırlılıkları

Yalnızca hemşirelik alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin dâhil edilmesi 
nedeniyle tez sayısın az olması araştırmanın sınırlılıklarındandır. 

3. Bulgular

Çalışmamızda dâhil edilme kriterlerine uyan bütün tezlerin incelenmesi
sonucu 13 tez çalışması araştırmanın örneklemini oluşturmuş ve bu tezlerin 
özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tezlerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde, ilk tezin 2009 (19) yılında 
yayınlandığı, 2022’de bir tez (20), 2019 yılında bir tez (21), 2018 yılında üç tez 
(22-24), 2017 yılında iki tez (25,26), 2016 yılında iki tez (27,28), 2015’de bir 
tez (29), 2011’de bir tez (30), 2010’da bir tez (31) ve 2009 yılında da bir tez (19) 
yayınlandığı belirlenmiştir (Tablo 1).
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Tezlerin araştırma yöntemleri incelendiğinde, dokuz tezin (19-21, 25,26, 
28-31) ön-test, son-test kontrol gruplu yarı deneysel, üç tezin (22,24,27) ön test- 
son test yarı deneysel, bir tezin (23) de tanımlayıcı çalışma olduğu belirlenmiştir
(Tablo1).

Tezlerdeki psikoeğitim programları incelendiğinde, dört tezde (19,20,27,28) 
altı oturumdan, üç tezde (21,22,24) yedi oturumdan, bir tezde dört oturumdan 
(31), bir tezde 21 oturumdan (30), bir tezde (29) 12 oturumdan, bir tezde (25) 10 
oturumdan ve bir tezde (26) de sekiz oturumdan oluşan psikoeğitim programı 
kullanıldığı saptanmıştır (Tablo 1).

Tezlerin örneklemi incelendiğinde, örneklem grubunu iki tezde 
ebeveynlerin (20,29), bir tezde (21) madde bağımlılığı tanısı almış bireylerin, 
iki tezde (22,23) bakım verenlerin, bir tezde (24) suça sürüklenen çocuk 
ergenlerin, bir tezde (28) davranış bozukluğu tanısı almış ergenlerin, iki tezde 
(25,26) depresyon tanısı almış hastaların, üç tezde (19,23,30) Bipolar Affektif 
(iki uçlu) Bozukluk tanısı almış hastaların, bir tezde (31) Anksiyete Bozukluğu 
tanısı almış hastaların, bir tezde (27) kadın dayanışma merkezlerine psikolojik 
danışmanlık almak amacıyla başvuran kadınların, oluşturduğu belirlenmiştir  
(Tablo 1).

Tezlerin yapıldığı yüksek lisans programları incelendiğinde, bir tezin (20) 
toplum ruh sağlığı hemşireliği, üç tezin (19,22,23) hemşirelik, iki tezin (24,28) 
ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, yedi tezin (21,25-27,29-31) psikiyatri 
hemşireliği yüksek lisans programı tezi olduğu ortaya çıkmıştır (Tablo 1).

Tezlerde kullanılan ölçme araçları incelendiğinde, tezlerde kullanılan 
ölçeklerin tamamının ülkemizde geçerlik ve güvenilirliği yapılan ölçekler olduğu, 
iki tezde (29,31) kaygı ölçeği, iki tezde (20,25) psikolojik sağlamlık ölçeği, dört 
tezde (21-22,25,29) baş etme ölçekleri kullanıldığı görülmektedir (Tablo 1). Bu 
ölçekler ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, tezlerde kullanılan psikoeğitim 
programlarının, psikoeğitim uygulanan bireylerin ruhsal sağlıklarını iyileştirici, 
geliştirici, tedaviye uyumu, olumlu baş etmelerini arttırıcı, kaygı, umutsuzluk 
düzeylerini azaltıcı etkilerinin olduğu belirlemiştir.

4. Tartışma

Bu araştırma kapsamına alınan tezlerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde,
ilk tezin (19) 2009 yılında yayınlandığı, en çok tezin de üç tez (22-24) olmak üzere 
2018 yılında yayınlandığı saptanmıştır. Psikiyatri hemşireliği doktora tezlerinin 
incelendiği bir çalışmada (33), tezlerin en çok yaptığı yılların 2006-2012 
arasında olduğu belirtilmektedir. Bu çalışma sonuçları çalışma sonuçlarımızla 
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benzerlik taşımaktadır. Son yıllarda yapılan tez sayısının artmasının yüksek 
lisans programı sayısındaki artışa bağlı olduğu düşünülmektedir.

Tezlerin araştırma yöntemleri incelendiğinde, tezlerin tamamına yakınının 
(%92.30) ön-test, son-test kontrol gruplu yarı deneysel çalışma olduğu 
belirlenmiştir. Psikiyatri hemşireliği doktora tezlerinin özelliklerinin incelendiği 
bir çalışmada (33), tezlerin yöntemsel özellikleri yarı deneysel (%34.5), deneysel 
(% 23.0), olarak saptanmıştır. Yapılan bir başka çalışmada (32), yüksek lisans 
tezlerinin %11.6’sı deneysel, %84.2’si tanımlayıcı, doktora tezlerinin %75.3’ü 
deneysel, %9.3’ü tanımlayıcı çalışma tasarımına sahip olduğu belirlenmiştir. 
Çalışmamızda yüksek lisans tezleri incelenmiş ve tamamına yakınında yarı 
deneysel yöntem kullanılmıştır. Bu sonuç daha önce yapılan çalışmalara (32,33) 
göre farklılık taşımaktadır. Bu farklılığın psikoeğitimin girişimsel bir yöntem 
olmasından ve çalışma konusunun sadece bu konuyla sınırlandırılmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir.

Tezlerdeki psikoeğitim programları incelendiğinde, en çok kullanılan 
psikoeğitim oturumunun altı oturumdan oluşan psikoeğitim programı olduğu 
görülmektedir. Psikoeğitimle ilgili literatür (1-15) incelendiğinde altı-sekiz 
oturumluk programların kullanılması gerektiği önerilmektedir. Çalışmamızdaki 
incelenen tezlerin bu literatür bilgisiyle uyumluluk taşıdığı düşünülmektedir.

Tezlerin örneklemi incelendiğinde, tezlerin örneklem grubunu en fazla 
(%69.23) ruhsal bozukluğu olan bireylerin oluşturduğu ortaya çıkmıştır. 
Psikiyatri hemşireliğinde yapılan lisans üstü tezlerin incelendiği bir çalışmada 
(32), deneysel araştırma tasarımına sahip olan tezlerin sadece %16.5’inde ruhsal 
bozukluğu olan yetişkin ve çocuk hastalarla çalışıldığı, bir başka çalışmada 
(33) da tezlerdeki en yüksek örneklem grubunun hemşireler (%23) olduğu
belirlenmiştir. Yaptığımız çalışmanın sonuçları bu çalışmaların sonuçlarına
göre farklılık göstermektedir. Bu farklılığın psikiyatri hemşirelerinin, özellikle
son yıllarda ruhsal bozuklukların tedavi ve rehabilitasyonunda psikoeğitimi
kullanmalarının daha çok ön plana çıkmasının olduğu öngörülmektedir.

Tezlerde kullanılan ölçme araçları incelendiğinde, tezlerde kullanılan 
ölçeklerin tamamının ülkemizde geçerlik ve güvenilirliği yapılan ölçekler 
olduğu, en çok baş etme ölçeklerinin kullanıldığı görülmektedir. Yapılan başka 
bir çalışmada (32), kullanılan veri toplama araçlarında yüksek lisans tezlerinin 
%88.6’sında ülkemizde geçerlik ve güvenilirliği yapılan ölçek kullanıldığı ve 
baş etme ölçeğinin de kullanılan ölçeklerin arasında olduğu belirtilmektedir. 
Çalışmamız sonuçları bu araştırma sonuçlarıyla benzerlik taşımaktadır.

Tezlerde kullanılan ölçme araçlarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda, 
çalışma kapsamına alınan tezlerin tamamında, tezlerde kullanılan psikoeğitim 
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programlarının, psikoeğitim uygulanan bireylerin ruhsal sağlıklarını iyileştirici, 
geliştirici, tedaviye uyumu, olumlu baş etmelerini arttırıcı, kaygı, umutsuzluk 
düzeylerini azaltıcı etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Bu konuyla ilgili yapılan 
çeşitli çalışmalarda (2-15, 32,33), psikoeğitim müdahalesinin, bireylerin hastalık 
ve tedaviye ilişkin inanç/bilgi düzeyini, tedaviye uyumunu, baş etmelerini 
arttırdığı ve ruhsal sağlıklarını iyileştirdiği ifade edilmektedir. Bu sonuçlar 
çalışmamız sonuçlarıyla benzerlik taşımaktadır.

5. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmanın sonucunda, psikoeğitimle ilgili hemşirelik yüksek lisans
tezlerinde, ilk tez çalışmasının 2009 yılında yapıldığı, en çok tezin 2018 
yılında yayınlandığı, tezlerin araştırma yöntemleri incelendiğinde, en çok 
ön-test, son-test kontrol gruplu yarı deneysel çalışma, tezlerdeki örneklem 
grubu incelendiğinde, ruhsal hastalık tanısı almış bireylerin daha fazla, tezlerin 
tamamına yakınının ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği yüksek lisans programı 
tezi olduğu, psikoeğitim programı olarak en çok yedi oturumdan oluşan 
psikoeğitim programı uygulandığı, tezlerde kullanılan ölçme araçlarında, 
ölçeklerin tamamının ülkemizde geçerlik ve güvenilirliği yapılan ölçekler 
olduğu, en çok baş etmeyle ilgili ölçeklerin kullanıldığı, tezlerde uygulanan 
psikoeğitim programlarının, uygulanan gruptaki bireylerde ruh sağlıklarını 
geliştirici ve iyileştirici etkilerinin olduğu, saptanmıştır.

Bu sonuçlar doğrultusunda, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinde, 
psikoeğitimle ilgili daha fazla çalışmanın yapılması, ruh sağlığı ve psikiyatri 
hemşireliği lisansüstü programlarının müfredatlarına psikoeğitimle ilgili 
uygulamalı derslerin koyulması, şu ana kadar yapılmış olan çalışma sonuçlarının 
kurumlarda aktif olarak kullanılmasıyla ilgili girişimlerin yapılması, 
önerilmektedir. 
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1. Giriş

İletişim Latince karşılığı “communico” kelimesi olan ve “paylaşma, 
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*  Bu sistematik derleme 17 Mayıs 2022 tarihinde Ankara’da (Gülhane)   gerçekleşmiş 
olan 2.Uluslarası ve 3.Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresinde sözlü bildiri olarak 
sunulmuştur.
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göre iletişim, duyguların ve düşüncelerin akla uygun olacak şekilde başka kişiye 
veya kişilere aktarılması sürecidir (1). Hemşirelik biliminde de hastalara verilen 
bakım esnasında, hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulama pratiklerinde, 
klinikte ekip içi haberleşmede yaygın olarak kullanılmaktadır. İletişim becerileri 
diğer pek çok beceri için temel koşulu oluşturmakta ve sözel, sözel olmayan 
mesajları kavrama, etkili dinleme, tepki verme şeklinde açıklanmaktadır. 
Bireyler etkili olmayan iletişim becerilerinden dolayı ilişkilerinde sık sık 
çatışmalar ve sorunlar yaşamaktadır. Klinik ortamda hasta-hemşire, hemşire-
doktor arasında çatışmalar yaşanmakta ve bu çatışmaların temelini doğru 
iletişim kuramamak oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu sorun iletişim becerilerinin 
önemini göstermektedir (2). Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği bilgi, deneyim, 
beceri ve kendiliğin terapötik kullanımının birleştiği bir hemşirelik alanıdır (3). 
Hemşirelik pratiğinin uygulandığı klinikler ve psikiyatri klinikleri hastalıkların 
doğası gereği özelleşmiş tekniklere ihtiyaç duyan bir alandır. Bu bağlamda, 
psikiyatri hemşireliğinin eğitimi, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinin 
prensip, kavram, süreç, etkinliğini değerlendirerek gereksinimler doğrultusunda 
bireylerin ruh sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede, ruh sağlığının 
bozulduğu durumlarda da bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin 
kullanımını amaçlar. Psikiyatri hemşireliği klinik uygulamalarında öğrencilerin 
psikiyatrik görüşme, ruhsal bozukluğu olan bireyle iletişim, terapötik ilişki, 
psikiyatrik bakım verme konularında yeterlilik kazanması amaçlanmaktadır. 
Yapılan çalışmalar incelendiğinde hemşirelik öğrencilerinin psikiyatri klinik 
uygulamasına karşı olumsuz varsayımları ve korkuları olduğu görülmektedir. 
Bu konunun temel sebebinin öğrencilerin bir çoğunun daha önce psikiyatrik bir 
hastaya bakım vermemesinden kaynaklanan bilinmezlik olduğu belirtilmektedir 
(4,5). Alshowkan ve Kamel tarafından psikiyatri hemşireliği klinik uygulamasını 
tamamlamış 20 öğrenci ile yapılan bir çalışmada öğrenciler klinik uygulamaya 
başlarken anksiyete ve korku hissettiklerini ancak bu korkunun deneyim arttıkça 
azaldığını ifade etmişlerdir (6). Öğrencilerin yaşamış olduğu orta ve şiddetli 
düzeylerdeki anksiyete düşünce süreçlerini etkilemekte ve öğrencilerin ruhsal 
hastalığı olan bireylere yönelik iletişim beceri düzeylerini etkilemektedir (7). 
Çoğu öğrencinin daha önce ruhsal bozukluğu olan bireye bakım vermemesi de göz 
önüne alınırsa öğrencilerin yaşadığı anksiyete kendiliğin terapötik kullanımını 
da olumsuz etkilemektedir (8). Kendiliğin terapötik kullanımı, emosyonel 
yönetim ve empati terapötik ilişki kurmanın en önemli unsurlarıdır. Bu sebeple 
öğrencilerin klinik uygulamalara başlamadan önce bu unsurları geliştirme ve 
uygulama fırsatlarının olması oldukça önemlidir (9). Öğrencilerin iletişim 
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becerileri birçok farklı yöntemle geliştirilebilmektedir. Literatür incelendiğinde 
hemşirelik eğitiminde iletişim becerilerinin geliştirilmesinin önemli olduğu ve 
uygulanan çeşitli yöntemlerin bulunduğu fakat beraberinde çalışma sayılarının 
da sınırlı olduğu görülmektedir. Bu yöntemler yüz yüze ve online şekilde 
yürütülen çeşitli modellerlerdir. Bu bağlamda eğitime ulaşım, hizmet alımının 
kolaylaşması gibi özellikleri nedeniyle online eğitimin öğrencilerin eğitiminde 
daha fazla tercih edilmeye başlandığı görülmektedir. Psikiyatri hemşireliği 
eğitimi alan öğrencilerinde yaşadıkları stresle başa çıkabilmeleri için web 
tabanlı uygulamalar önerilmektedir. Web tabanlı uygulamalar, öğrencilerin 
kontrol edilebilir bir ortamda terapötik iletişim becerilerini, eleştirel düşünme 
yeteneklerini ve özgüvenlerini geliştirebilecekleri bir ortam sağlamaktadır 
(10). Web tabanlı uygulamalar, sanal gerçeklik simülasyonları, video role-
play, çevrimiçi iletişim beceri eğitimleri, sanal oyunlar gibi müdahaleleri 
içermektedir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde web tabanlı uygulamaların 
öğrencilerin psikiyatri klinik uygulaması öncesi öz güvenlerinin arttığı, hastaya 
yaklaşımda daha az stres hissettikleri tespit edilmiştir. Psikiyatri hemşireliği 
web tabanlı uygulamalarının merkezini, hasta güvenliği, iletişim beceri düzeyini 
geliştirme, hasta-hemşire ilişkisi, öğrencinin özgüvenini ve öz yeterliliğini 
artırma gibi konular oluşturmaktadır. Bu kapsamda yaygın olarak sanal gerçeklik 
simülasyonları, video role-play, çevrimiçi iletişim becerileri eğitimleri, sanal 
oyunlar kullanılmaktadır. Covid-19 pandemi sürecinde web tabanlı uygulamalarla 
eğitim gören 652 üniversite öğrencisiyle yapılan bir çalışmada öğrencilerin 
%45.7’ si online eğitimin klasik eğitime alternatif oluşturduğunu belirtmişlerdir 
(11). Web tabanlı uzaktan eğitimin fen bilimleri konularında öğrencilerin 
başarısına etkisinin incelendiği bir çalışmada 45 öğrenci incelenmiştir. Çalışma 
sonunda yenilenmiş ilköğretim programı alan öğrencilerle online eğitim alan 
öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ancak online eğitimin 
örgün eğitime katkı sağladığı belirlenmiştir (12).

Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerine Web 
tabanlı yaklaşımların etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

2. Yöntem

Bu araştırma iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla kullanılan
web tabanlı yöntemlerin etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Seçilen 
çalışmaların örneklem grubunda hemşirelik  öğrencileri üzerinde yapılan 
çalışmalar alınmıştır. Belirlenen anahtar kelimler ile veri tabanları incelendikten 
sonra başlıklar ve çalışma özetleri incelenmiştir. Konunun kapsamına uygun 
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olan çalışmalar tam metinleri incelenmek üzere kaydedilmiştir. Veri taramaları 
Pubmed, Cochrane online library, Science direct, Ulakbim ve Google scholar 
veri tabanları üzerinden yürütülmüştür. Çalışmada “communication skill” 
ve/veya “communication ability” “nursing student” ve “web based/online 
approaches” terimleri çeşitli kombinasyonlar yapılarak yürütülmüştür. İngilizce 
anahtar kelimeler için Cochrane Online Library kullanılmıştır. Araştırmaya 
dahil edilme kriteri olarak İngilizce yazılmış, tam metin makalelere ulaşmaya 
özen gösterilmiştir. Çalışmanın diğer dahil etme kriterleri PICO’ya (P (Patient/
Population/Problem), I (Intervention/Indicator), C (Comparison of Intervention), 
O (Outcome of Interest)) göre belirlenmiştir. Katılımcıların hemşirelik öğrencisi 
olması, iletişim beceri düzeylerinin ölçülmüş olması, müdahale olarak web tabanlı 
iletişim becerilerini geliştirici uygulamalar yapılmış olması, bu uygulamaların 
telefon, bilgisayar, yapay zeka, simulasyon gibi araçlar kullanılarak yapılmış 
olması ve bu müdahalelerin hemşirelik öğrencilerinin iletişim düzeylerindeki 
değişimleri nasıl etkilediğini inceleyen araştırmalar alınmıştır (Tablo 1).

Tablo 1. PICOS Araştırmasında Kullanılan Arama Terimleri

PICOS ARAMA TERİMLERİ
Popülasyon (P) Hemşirelik öğrencileri
Müdahale (I) İletişim beceri düzeyleri üzerine web tabanlı 

yaklaşımlar
Müdahalenin 
karşılaştırılması (C)

Yok

Sonuç (O) Telefon, 
Bilgisayar, 
Yapay zeka,
Hemşirelik öğrencilerinin iletişim düzeylerindeki 
değişimleri,

Çalışma dizaynı (S) Çalışmaya randomize kontrollü çalışmalar ve bir 
tane derleme makale dahil edilmiştir.

Bu konuda belirlenen anahtar kelimeler kullanılarak 2012-2022 yılları 
arasındaki çalışmalar incelenmiştir. Çalışmalar Pubmed, Cochrane online library, 
Science direct, Ulakbim ve Google scholar olmak üzere beş veri tabanında 
yürütülmüştür. İlgili başlık ve özetler incelenmiştir (n=1613). Araştırmalar 
içerisinden çalışmanın amacına uygun olanlar belirlenmiştir (n=19). Bu 
çalışmalar içerisinde duplikasyon (tekrarlayan) çalışmalar belirlenip silinmiştir 
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(n=0). Geriye kalan çalışmaların tam metinlerine ulaşılıp, dahil etme kriterlerine 
uygun olanlar seçilmiştir (n=6) (Şekil 1 Flow diagram).

3. Bulgular

Bu çalışmada 5 tane araştırma makalesi incelenmiştir. Makalelerin beş
tanesi İngilizce dilinde ve bir tanesi Türkçe dilinde yazılmıştır. Makalelerin 2 
tanesi ABD’de (13,14), diğerleri Çin’de (15), Singapur’da (16), Türkiye’de (17), 
Pensilvanya’da (18) yapılmıştır. Online müdaheleler; web tabanlı uygulamalar, 
video simülasyonlar, online oyun, online ders şeklinde gerçekleştirilen 
uygulamaları içermektedir.

3.1.	Çalışmaların		Örneklem	Özellikleri

Donovan ve arkadaşları (2019), çalışmalarına 2015-16 yılları arasında 3 
kez psikiyatri dersi alan 160 hemşirelik öğrencisini dahil etmişlerdir. Bir başka 
çalışma Chang ve arkadaşları (2021) tarafından yapılmıştır. Çalışma gubunu 
Kuzey Tayvan’daki bir üniversiteden iki temel grup oluşturmuştur. Deney grubu 
(n=58), simülasyona dayalı bir hemşirelik eğitim süreci almıştır. Kontrol grubu 
(n=49) yalnızca vaka çalışması ile görevlendirilmiştir. Shorey ve arkadaşları 
(2018) çalışma verilerini bir üniversitenin hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinden 
(n=74) toplamıştır. Dil ve arkadaşlarının (2016) araştırma evrenini 2006-2007 
yılı bahar yarıyılı Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekoklunda “Kendini 
Tanıma ve İletişim Yönetimi” dersine kayıtlı öğrenciler oluşturmuştur (n=102). 
Raynor ve arkadaşlarının (2021) çalışmasına (n=27) öğrenci katılmıştır. Son 
olarak White ve arkadaşlarının çalışmasının hemşirelik eğitiminde dijital 
oyunların etkisini inceleyen bir derleme makale olduğu saptanmıştır.
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Tarama sonucu ulaşılan makale sayısı n=1613 

Pubmed (n=110) 

Google scholar (n=1470) 

Cochrane online library (n=7) 

Science direct (n=2) 

Ulakbim Tıp Veri Tabanı (n=24) Başlık/özetlere göre 
çalışmaya uygun 
olmayan makale 
sayısı n=1594 

Yapılan çalışmaya uygun olan 
makale sayısı n=19 

Yinelenen makale sayısı 
n=0 

Değerlendirmeye alınan makale 
sayısı n=19 

Dahil edilme kriterleri dışında kalan 
makale sayısı n=13 

Değerlendirmeye alınan 
makale sayısı n=6 

Şekil 1. Çalışma Seçim Süreci Akış Şeması

3.2.	Müdahale	ve	Prosedürler

Donovan ve arkadaşları (2019) hemşirelik öğrencilerinde eğitimi 
kolaylaştırmak için simülasyon programları kullanmışlardır. Toplamda 160 lisans 
eğitimi gören hemşirelik öğrencisi ile çalışılmıştır. Hemşirelik öğrencilerine 
terapötik iletişim konusunda deneyimli bir ruh sağlığı öğretim üyesi tarafından 
sınıf içi eğitim verilmiştir. İletişimi geliştirmede etkili ve etkisiz yöntemler 
tartışılmıştır. Çalışma web tabanlı uygulamalar kullanarak terapotik ilişki ve 
güvene dayalı ilişkiyi geliştirmeyi amaçlamıştır.  Yanı sıra aktif öğrenmeye 
sağladığı katkı incelenmiştir. Daha sonra öğrenci hemşirelere simülasyon 
deneyimi öncesi bilgilendirme, simülasyon deneyimine yönelik yönlendirmeler 
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ve öğrencilerin beklentilerini değerlendiren bir kontrol listesi verilmiştir. Ayrıca 
öğrencilerin aldıkları eğitimi kolaylaştırmak için terapotik iletişim üzerine 
okuma ödevleri verilmiştir. Kullanılan hasta simülsayonu depresyonda olan 
ve yakın zamanda eşini kaybetmiş bir hastadır. Her hemşirelik öğrencisi hasta 
simülasyonuyla 60 dakika harcamıştır.

Değerlendirmeye alınan ikinci makale Chang ve arkadaşlarının (2021) 
yapmış olduğu çalışmadır. Çalışma Eylül-Kasım 2019 tarihleri arasında 
yapılmıştır. Kuzey Tayvan’da bulunan bir üniversitede iki temel hemşirelik 
dersi verilmiştir. İlk sene teorik bilgilerle eğitim verilmiş ve ikinci sene vaka 
çalışmaları eğitime dahil edilmiştir. Buna göre kullanıcılara çevrimiçi sunulan 
etkileşimli animasyon, hemşirelik süreci konularını internet üzerinden bağımsız 
olarak inceleme fırsatı vermiştir. Kontrol grubu katılımcılarına, kendi kendine 
öğrenme için bir vaka çalışması verilmiştir. Örnek olay incelemesi bileşenleri 
hemşirelik süreci hakkında bilgi vermiştir ve öğrencilerden etkili iletişimin 
nasıl gerçekleşebileceğini tartışmaları istenmiştir. Deney grubuna etkileşimli 
animasyona erişim izni verilmiştir. Bu interaktif animasyonda bir hemşire 
avatarı (kullanıcı tarafından yönlendirilir) ve kabızlıktan muzdarip bir hasta yer 
almaktadır. Animasyonda 14 olası diyalog bulunmaktadır ve çoktan seçmeli 
seçimler yapılmaktadır. Öğrencinin ilerleyebilmesi için doğru seçenekleri 
seçmesi gerekmektedir. İnteraktif animasyon boyunca öğrenci beş bileşen (yani 
değerlendirme, teşhis, planlama, uygulama ve değerlendirme) üzerinde aktif 
olarak çalışmaktadır. Öğrenci hastadan topladığı bilgiler doğrultusunda bir eylem 
planı oluşturmakta ve buna yönelik eğitim planı hazırlamaktadır (lifli bir diyet, 
hidrasyonun faydaları). İnteraktif animasyon 8 dakika içinde tamamlanacak 
şekilde tasarlanmış olmasına rağmen, öğrenciye hemşirelik sürecini gözden 
geçirme ve hemşirelik sürecine kendini hazırlama fırsatı sağlanmaktadır. Son 
olarak, tüm katılımcılar bir bölüm içeren bir sınava alınmıştır. Sınav, öğrencilerin 
hemşirelik sürecini anlamalarını test eden 8 çoktan seçmeli soru içermektedir. Bu 
değerlendirmeler, daha önce dersi veren bir eğitmen tarafından notlandırılmıştır. 

Shorey ve arkadaşları (2018) tarafından yapılan çalışmada ise 
Singapur’da bulunan hemşirelik okullarından birinde hemşirelik birinci sınıf 
öğrencilerine etkili iletişim için sunulan dört kredilik çekirdek modül haftalık 
yüz yüze iki saatlik bir ders ve bir saatlik eğitim şeklinde verilmiştir. Modül 
harmanlanmış öğrenme tekniğini (web tabanlı yaklaşımlar, klasik öğretme 
metotları) kullanmak için tasarlanmıştır ve genel hatlarıyla Bandura’nın 
(1997) öz-yeterlilik kuramı ve Herrington ve diğerlerinin (2010) harmanlanmış 
öğrenme stratejilerini içermektedir. Bu çalışmada öz-yeterliliği artıran 3 faktör 
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(Bandura, 1997)-ustalık deneyimi, dolaylı edinilen deneyim ve sözlü ikna-gibi 
çeşitli etkinlikler kullanılmıştır. Örneğin, öğrencilerin öz-yeterliğini artırmak 
için, öğreticiler sırasında rol oynamalar, öğrencilerin kendi deneyimlerinden 
öğrenmeleri için bolca ustalık deneyimi sağlamak için kullanılmıştır. Benzer 
şekilde akranlarını izleme (vekaleten deneyim) tekniği uygulanmıştır. 
Kolaylaştırıcılardan öğrencilerin performansları hakkında akran geri bildirimi 
ve yapıcı geri bildirim ve çevrimiçi etkinlikler teşvik edilmiştir (sözlü ikna). 
Bu şekilde öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri klinik senaryolara 
maruz kalmaları sağlanmıştır. 

Yeniden tasarlanan iletişim modülünün göze çarpan özellikleri şunları 
içerir: -Çevrimiçi şeklinde entegre bir sanal öğrenme ortamı (PowerPoint 
slaytları ve videolar gibi multimedya bileşenleri dahil olmak üzere sunumlar. 
Öğrencilerin katılımını artırmak için çevrimiçi sınavlar, tartışma forumları 
ve yansıtıcı alıştırmalar tanıtılmıştır). -Çevrimiçi içeriğin anlamlılığını 
artırmak için yüz yüze eğitimler sırasında otantik (gerçek hayat) senaryoları 
kullanılmıştır. -Üç bileşenden oluşan özgün bir değerlendirme sağlanmıştır:  1)
öğrencilerin sınıf ve çevrimiçi aktif katılımı, 2)mesleklerarası grup üyeleriyle 
işbirliği içinde (eczane öğrenciler) içinde terapötik iletilime dayalı video 
yapımı, 3)öğrencinin iletişim becerilerine ilişkin bireysel bir değerlendirme 
yapabilmek için standardize hastalarla bir görüşme. Sonuç olarak, modülün 
ana özellikleri şunları içermektedir; harmanlanmış pedagoji, standart hasta 
kullanımı, mesleklerarası etkileşim. Çalışma sonunda öğrenci deneyimleri 
yansıtıcı yöntemlerle toplanmıştır.

Bir diğer çalışma Dil ve arkadaşları (2016) tarafından yürütülmüştür. 
Çalışma hemşirelik öğrencilerine Kendini Tanıma ve İletişim yöntemi dersinin 
interaktif şekilde verilmesiyle ilgilidir. Ders kapsamında 6 temel konu başlığı 
bulunmaktadır. Uygulama süreci ise 4 temel konu üzerinde sınırlandırılmıştır. 
Bu konular; insan kavramı, empati ve yardım, benlik kavramı, çatışma ve çözüm 
üretme yöntemleridir. Bu konular hemşirelik öğrencilerine kendilerini tanıma 
olanağı sağlamaktadır. Aynı zamanda temel iletişim becerilerini kazandırır, 
mesleki gelişime katkıda bulunur, isteklerinin farkında olmasını sağlar, duygularını 
fark etmesini sağlar, davranışsal oluşumlarının farkında olmasını sağlar, empatik 
iletişimin öneminin farkında olmasını sağlar ve daha atılgan olmasına yardım 
eder. Bu bağlamda öğrencilere 21 saat süren iletişim becerileri öğretimi çeşitli 
stratejiler ile yapılmıştır. Bunlar; kavram haritası, video gösterimi (klinik rol-
play, tiyatrocular tarafından gerçekleştirilen gerçekçi senaryolar), konu sloganı 
bulma, örnek olay incelemesi, grup ve bireysel çalışma, ev ödevi, beyin fırtınası, 
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oyunlar, soru cevap, tartışma ortamı yaratılmasıdır. Uygulamanın öncesinde 
öğrencilere araştırmacılar tarafından hazırlanan çalışma kitabı verilmiştir. 
Kitapta söz konusu konularla ilgili literatürün taranmasıyla teorik bilgi, çalışma 
soruları, senaryolar, okuma metinleri, vakalar, değerlendirme soruları, bireysel 
çalışmalar, kavram haritaları yer almaktadır. Öğrenciler kendi istedikleri 8-10 
kişilik grupları oluşturarak haftada 1 kez düzenli şekilde “portfolyo hazırlama 
ve değerlendirme” toplantılarına katılmışlardır. Bu toplantılarda öğrencilerin 
çalışmaları gözden geçirilmiş ve danışmanlık yapılmıştır.

İncelenen diğer bir makale Raynor ve arkadaşlarının (2021) çalışmasıdır. 
Çalışmada kullanılan müdahaleler psikiyatri hemşireliği öğrencilerine 
uygulanmıştır. Temelde çevrimiçi hasta ziyaretlerini içeren bu müdahalelerde 
öğrenciler, 4 çevrimiçi hasta ziyaretini tamamlamışlardır. Çevrimiçi hasta 
ziyaretleri, çok adımlı metin tabanlı alıştırmalardır. Bir sağlık kliniğinde veya 
hastanede hasta ziyaretlerini taklit eden, öğrencide eleştirel düşünmeyi artıran 
ve akıl yürütme süreçlerinde etkili olan uygulamalardır. Her egzersiz bir hasta 
senaryosuna dayandırılmıştır ve öğrenci bir sorudan diğerine geçerken hikaye, 
gövdeyi takip eden ek soruları içermektedir. Öğrenci klinik deneyim ile ilgili 
bu sorularda adım adım ilerleyerek klinik kararlar vermektedir. Bu uygulama 
sonrasında öğrencilerin deneyimlerini değerlendirmeleri istenmiştir.

Son olarak White ve arkadaşlarının (2018) yaptığı derleme çalışmasında 
hemşirelik eğitiminde akademisyenlerin öğrenciye vermeleri gereken temel 
bilgileri aktarırken çeşitli sebeplerle istenilen düzeyde aktarım yapılamamasına 
bağlı sorunlardan bahsetmiştir. Bunun üzerine hemşirelik eğitiminde yaralı 
olabilecek bir teknik olarak oyun tabanlı dijital yaklaşımlar kullanılmıştır. Buna 
göre hemşirelik öğrencilerine ders aracı olarak oyun tabanlı dijital uygulamalar 
sunulmuştur. Ve öğrencilerin öğrenme motivasyonlarına, klinik becerilerine 
yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. 

3.3.	Veri	Toplama	Araçları

Bu sistematik derlemede incelenen makalelerde uygulanan müdahalelerin 
etkinliği ölçüm araçları ve çeşitli yöntemler ile değerlendirilmiştir. Donovan 
ve arkadaşlarının (2019) çalışmasında Disler (2013) tarafından geliştirilmiş 
olan öncesi ve sonrası simülasyon anketi kullanılmıştır. Ön test soruları, 
öğrenci hemşire katılımcıların demografilerini içermektedir. Ayrıca, öğrenci 
hemşirelerden hasta bakımı konusunda kendilerine olan güven düzeylerini 
derecelendirmeleri istenmiştir. 1 “güvensiz” ve 10 “çok emin” olmak üzere 
1-10 arasında bir ölçekte değerlendirme yapılmıştır. Simülasyon sonrası
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yapılan son testte ise simülasyon hastasına bakmak, öğrenme deneyiminden 
memnuniyet ve simülasyon öğrenme deneyimi, öğrenci hemşireden 1-10 arası 
bir ölçekte puanlaması istenmiştir. Chang ve arkadaşlarının (2021) çalışmasında 
107 hemşirelik öğrencisinden veri toplanmıştır. Deneysel grup 58 öğrenciden 
oluşturulmuştur; kontrol grubu 49 öğrenciden oluşturulmuştur. Veriler 
iletişimde güven anketi, son test iletişim anketi ile toplanmıştır. Memnuniyet 
anketindeki veriler simülasyon sonrası değerlendirme günlüğü gibi nitel 
verilerden toplanmıştır. Shorey ve arkadaşlarının (2018) çalışmasında uygulama 
yapılan grubun bağımlılıklarını ve yansıtmalarını test etmek için veri toplama 
aracı kullanılmıştır. Katılımcıların sosyal ve duygusal durumları incelenmiştir. 
Katılımcıların çalışma öncesi ve sonrası öz değerlendirme süreçleri incelenmiştir. 
Veriler; Glaser 1968; Mauthner ve Doucet, 2003 veri toplama araçlarıyla 
toplanmıştır. Dil ve arkadaşlarının (2016) çalışmasında 7 maddeden oluşan 
ve sosyodemogrofik özellikleri değerlendiren kişisel bilgi formu, portfolyo 
değerlendirme formları ve derste uygulanan öğretim stratejilerine ilişkin öğrenci 
görüşü değerlendirme formları kullanılmıştır. Aynı zamanda öğrencilerin konu 
öğretimi sonunda oluşturdukları kavram haritalarını değerlendirmek için KHDA 
(kavram haritaları değerlendirme formu) kullanılmıştır. İletişim becerilerini 
belirleme formları (İBBF) öğrencilerin 4 konuya ilişkin iletişim becerilerini 
belirlemelerini sağlayan 8 maddeden oluşan bir formdur ve konuların sonunda 
öğrencilerin iletişim becerilerini değerlendirmek için kullanılmıştır.  Konu 
sloganı formu öğrencilerin 4 konu öğretimi sonunda oluşturdukları sloganları 
değerlendirmek için kullanılan bir formdur. Raynor ve arkadaşlarının (2021) 
çalışmasında ön test-son test değerlendirme anketleri kullanmıştır. Çalışmanın 
etkinliğine dair görüşlerin temeli öğrencilerin geri bildirimleri ile oluşturulmuştur. 
Çalışmada öz değerlendirme anketleri kullanılmıştır ve öğrencilerin uygulama 
öncesi ile sonrası arasındaki farkları, sınırlılıkları, olumlu ve olumsuz yönleri 
ifade etmesi beklenmiştir. 

3.4.	Web	Tabanlı	Uygulamaların	Etkisi

Bu sistematik derlemede, hemşirelik öğrencilerinin iletişim beceri 
düzeylerinde web tabanlı uygulamaların etkisi değerlendirilmiştir. Bu 
değerlendirme, öğrencilerin iletişim beceri düzeylerinin değişip değişmediği, 
iletişim beceri düzeyinin geliştiği, iletişim beceri düzeyinde önemli 
farkların olmadığı gibi ölçütlere dayandırılmıştır. Öğrencilerden simülasyon 
deneyimlerini 0 ile 10 arasında değerlendirmeleri istenmiştir (“0” hiç yardımı 
olmadı ve “10” çok yardımcı oldu). Bilgi alma konusunda %96 oranında, hasta 
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ile etkileşimde %94 oranında, bakıma aktif katılmaya %94 oranında olumlu 
katkılar sağlamıştır. Simülasyon gözden geçirme sürecine katılan öğrencilerde 
memnuniyet oranı %81, simülasyona uyum sağlama oranı %78 bulunmuştur. 
Simülasyon öncesi izletilen eğitim filminin etkinlik oranı %50 bulunmuştur. 
Dolayısıyla, öğrenci hemşirelerin müdahaleye yönelik genel memnuniyet 
düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Öğrenciler için standardize edilmiş 
simülasyon uygulamaları, olumlu öğrenme deneyimine yol açmıştır.

Bu sonuçlar, öğrenci hemşirenin terapötik uygulamalara güvendiğini 
göstermektedir. Öğrencilerin ruh sağlığı hastası ile iletişim artmıştır. 

Chang ve arkadaşlarının (2021) çalışmasının değerlendirme sonuçlarına 
göre; Katılımcıların yaşları 19 ile 23 arasında değişmekte olup, ortalama yaş 
19.41 dir. Hemşirelik süreci değerlendirme sonuçları, deney grubunun kontrol 
grubundan daha iyi performans gösterdiğini belirlemiştir (p < .001). Nitel 
analize göre çalışma öğrenciler için iki temayı ön plana çıkarmıştır. Bunlardan 
birisi hazırlıklı hissetmek ve yeni bir öğrenme deneyimi iken diğeri etkileşimli 
animasyonun potansiyel hastalarla öğrencileri etkileşime geçmeye hazır 
hissettirdiğidir. Bir üniversite mezunu olan katılımcılar (%1.4). Tüm katılımcılar, 
etkili iletişimi alan lisansüstü hemşirelik öğrencileridir. Yapılan tematik analiz 
sonucunda öğrenciler web tabanlı uygulamanın sınıf deneyimi açısından yararlı 
ve ilgi çekici olduğunu, çevrimiçi etkinliklerin kendilerine katkı sağladığını, 
olayları daha efektif değerlendirme becerisi kazandıklarını, meslekler arası 
iletişimde etkili olabildiklerini, kişisel anlamda geliştiklerini, geri bildirim ve 
tavsiyeleri daha planlı elde edilebildiklerini belirtmişlerdir. 

Öğrenciler ayrıca “canlandırıcı ve iç açıcı” eğitimler sırasında 
gerçekleştirilen geri bildirim ve paylaşım oturumlarını da teşvik edici 
bulmuşlardır.

Dil ve Öz’ün (2016) çalışma sonuçlarına göre araştırma kapsamında 
incelenen öğrencilerin final sınavında belirlenmiş olan dört konuya dair puan 
ortalamaları bir önceki öğretim yılında ki aynı konu başlıklarından alınan 
puan ortalamalarıyla karşılaştırılmıştır. Bu sebeple her iki yılda öğrencilere 
final sınavında bu konularla ilgili aynı sorular sorulmuş ve değerlendirmeleri 
araştırmacı tarafından yapılmıştır. Buna göre 2006–2007 eğitim-öğretim 
yılında ki öğrenciler 2005-2006 yılları arasında ki öğrencilerden daha yüksek 
bir puan ortalamasına sahip olduğu belirlenmiştir (Z:6.620, p < 0.001). 2006–
2007 eğitim-öğretim yılındaki öğrencilerin puanlarının daha fazla olmasının 
sebebi, programda incelenen konularda kullanılan öğretim tekniklerinin 
etkili olabileceğini gösteren önemli bir bulgudur. Raynor ve arkadaşlarının 
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çalışmasına göre, kursa kayıtlı yirmi yedi öğrenciden yirmi üçü Çevrimiçi Hasta 
Ziyareti Simülasyonu anketinin değerlendirilmesini tamamlamıştır. Çevrimiçi 
hasta ziyaretlerinin hastaları anlamalarına yardımcı olup olmadığı sorulduğunda 
öğrencilerin %95’inden fazlası iyi hissettiklerini belirtmiştir. Öğrencilerin 
gözünden müdahale çalışmalarının önemi şu şekildedir; Tamamlandıktan sonra 
klinik karar verme becerileri konusunda daha emin oldukları belirlenmiştir. 
White ve Shellenbarger (2018) çalışma sonuçlarına göre 2017 yılına kadar 
yükseköğretimde oyunlaştırma teknikleri hemşirelik eğitimine kolayca dahil 
edilebilmektedir çünkü öğrenme ortamında öğrencileri aktif tutmakta, problem 
çözmeyi teşvik etmekte ve yaratıcı düşünceye ilham vermektedirler. Eğitim 
amaçlı kullanıldığında oyunlaştırma, öğrencileri motive eder ve onların ilgisini 
çeker dolayısıyla olumlu bir öğrenme tutumu yaratılmış olur.

4. Sonuç

Bu sistematik derleme çalışması, hemşirelik öğrencilerine uygulanan
web tabanlı uygulamaların iletişim beceri düzeylerine etkisini değerlendirmek 
ve alandaki verilerin niteliklerini geliştirmek için araştırmalara yön verecek 
sınırlılıkları tanımlamayı amaçlamıştır. İncelenmiş literatürden; web tabanlı 
simülasyonlar, online eğitimler, online oyunlar gibi müdahaleleri kullanarak 
web tabanlı yaklaşımlardan yararlanan çalışmaların sınırlı olduğu belirlenmiştir. 

Simülasyon uygulamaları psikiyatri hemşireliği öğrencilerine, ılımlı 
ve pozitif öğrenme ortamında, bakım esnasını, girişimleri ve kriz yönetimini 
öğrenme imkanı sağlamaktadır. Hemşirelik eğitiminde online simülasyon 
uygulamaları öğrencilere, terapotik yaklaşım, eleştirel düşünme, karar verme, 
girişimleri gerektiğinde durdurabilme, aktif öğrenme, problem çözme, kendiliği 
terapotik kullanma, kriz yönetimi, iletişim becerileri, özgüven, kültürel 
yeterlilik, öz yeterlilik ve klinik karar verme yetilerini kazandırmaktadır 
(19,20,21,22). Yapılmış olan çalışmalarda web tabanlı ve diğer simülasyon 
yöntemleri ile çalışan öğrencilerin hasta ve kliniğe olan ilgilerinin arttığı, 
psikiyatri hemşireliğine özgü rolleri keşfettikleri, etkili takım çalışmasının 
farkına vardıkları aynı zamanda ruh sağlığı ile ilgili konulara daha çok ilgi 
duymaya başladıkları belirlenmiştir (23). Ruhsal hastalığa sahip bireylerle 
iletişime geçmek öğrenciler için zor bir deneyim olmaktadır ve iletişim esnasında 
kaygı duyduklarını ifade etmektedirler. Web tabanlı uygulamalar ile eğitim alan 
öğrenciler zor algılanabilecek bu iletişimi daha kolay başarabilmekte, hasta ile 
iletişime geçmeye daha istekli olmakta, gerçek hastada bulunan çevre baskısının 
online uygulamalarda olmaması sebebiyle önceki deneyimlerini daha rahat 
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ortaya çıkarabilmekte ve bu sayede etkili bir iletişim kurabilmektedirler (21,24). 
Ruhsal hastalığa sahip bireylere etkili bir bakımın verilebilmesi için en önemli 
araç iletişim becerilerinin kazanılabilmesi için öğrencilerin kliniğe çıkmadan 
önce web tabanlı uygulamalar ile çalışmaları önerilmektedir (24,25). Bununla 
beraber avantajlarına rağmen; web tabanlı uygulamaların dikkatli kullanılması 
gerekmektedir. Bu eğitimlerde uygun vaka seçmek, uygun zamanda uygulamak, 
uygun senaryoda olduğundan emin olmak ve uygulamadan alınabilecek verimi 
doğru değerlendirmek önem arz etmektedir. Aynı zamanda bu tür web tabanlı 
uygulamalar yaratmak ve bunların kullanılabileceği teknolojik araçları sağlamak 
her zaman kolay olmayabilir ve bu imkanları sağlamak maliyeti artırabilmektedir 
(19). Web tabanlı uygulamalarla yapılan eğitimler öğrencilerin klinik becerilerini 
artırmaya destek olup gerçek hastalarla iletişimi kolaylaştırmaya yardımcı olduğu 
belirlenmiştir ancak bazı durumlarda bu tür online uygulamalar gerçeği tam 
olarak yansıtamayabilir ve öğrenci klinik ortamda edindiği online deneyimi tam 
olarak hayata geçiremeyebilmektedir. Ancak web tabanlı uygulama çalışmaları 
web tabanlı klinik uygulama ve eğitimlerinin öğrencilerin iletişim becerilerine 
etkili olduğunu, sınırlılıkların olduğunu ancak bu sınırlılıkların avantajları 
geçmediğini belirlemiştir. Çalışma kapsamında incelenen makale sonuçları web 
tabanlı uygulamaların hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerilerine etkisinin 
yararlı olduğunu destekler nitelikte olup, hemşirelik için yararlı uygulamalar 
olduğunu göstermektedir.
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1. Giriş

Meme karsinomu farklı klinik, histopatolojik ve moleküler özelliklere 
sahip heterojen bir hastalıktır. Geleneksel morfolojik sınıflama, 
tümörleri değişik prognoz ve davranıştaki ayrı kategorilere bölmek 

için kullanır. Ancak bu sınıflamanın sınırlı kaldığı durumlar vardır ve dolayısıyla 
yeni moleküler methodlarla sınıflamanın gelişeceği umudu oluşmuştur. Yaklaşık 
son 20 yılda, meme karsinomunun moleküler subtipleri tanımlanmış ve 
moleküler sınıflama geliştirilmiş ve daha da gelişeceği öngörülmektedir. Gelişen 
moleküler yöntemlere dair literatürde negatif bildirimlerde yer almaktadır 
bunlar: Kalite kontrolünün yeterince olmaması ve tekrarlanabilirlik standardının 
olmaması gibi. 

Meme karsinomu tanısı için histolojik değerlendirme   sonrasında   
immünohistokimya (IHC), floresan in situ hibridizasyon, multigen ekspresyon 
deneyleri ve mutasyon profilleme dahil olmak üzere biyobelirteç testlerinin 
kullanılabilir, bu da tümörleri daha fazla karakterize etmeye ve hedefe yönelik 
tedavileri belirlemede yardımcı olur. Biyobelirteçler, bir hastanın belirli bir 
tedaviye yanıt verip vermeyeceğiyle ve hastalığın klinik sonucu ile ilişkili 
olabilir. Östrojen Reseptörü (ER), Progesteron Reseptörü (PR) ve İnsan 
Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü 2 (HER2) Amerikan Klinik Onkoloji 
Derneği/Amerikan Patologlar Koleji (ASCO/CAP) kılavuzunun invaziv meme 
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kanseri birincil tedavisi, nüks ve metastaz tedavilerinin yönlendirilmesi için  
kabul ettikleri biyobelirteçlerdir (1,2).

Multigen ekspresyon deneyleri, meme kanseri evrelemesini ve yukarıda 
belirtilen biyobelirteç bilgilerini tamamlayan prognostik ve tedaviyi öngören 
bilgiler sağlar.

Moleküler profilleme deneylerinin geliştirilmesiyle, anahtar 
onkogenlerdeki ve tümör baskılayıcı genlerdeki “sürücü” ve “yolcu” somatik 
genetik değişiklikler (mutasyonlar, kopya sayısı değişiklikleri, eklemeler 
veya silmeler ve yeniden düzenlemeler), artık meme kanseri dahil birçok 
tümörün tanı ve tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır (3). Öncü gen 
ekspresyonu çalışmaları, meme kanserinin  intrinsik moleküler alt tiplerinin 
tanımlanmasıyla kişiselleştirilmiş tıbbi tedavinin yolunu açmış ve yeni nesil 
dizileme (NGS) ile her grup için farklı moleküler profiller göstererek daha 
fazla kategorizasyon sağlamıştır, sonuçta hastalık ve onun heterojen doğası 
hakkındaki anlayışı genişletmiştir. NGS’ye yönelik yaygın yaklaşımlar, tam 
genom dizilimi, tam ekzom dizilimi, hedefli ekzom dizilimi ve sıcak nokta 
dizilimini içerir (4). NGS’ye ek olarak, genomik değişiklikler için alternatif 
saptama yöntemleri, Sanger dizilimi, IHC, floresan in situ hibridizasyon 
(FISH) yöntemlerini içerir (5).

2. Meme Tümörlerinde Temel Tanısal Somatik Değişiklikler

Meme kanserinin heterojen doğası histolojik olarak oldukça belirgindir;
Çoğu meme kanseri, özel tipi olmayan (NOS) invaziv duktal karsinom veya 
invaziv lobüler karsinom (ILC) olarak sınıflandırılmasına rağmen, birlikte ele 
alındığında tüm meme tümörlerinin beşte birini oluşturan 20’den fazla özel 
histolojik alt tip tanınır (6). Meme kanserinin özel histolojik alt tipleri üzerine 
yapılan son çalışmalar, bunların bir alt grubunun patognomonik olduğunu ortaya 
çıkarmıştır.

Meme karsinomunda mikroskopik derecelendirme Bloom-Richardson 
sisteminin Nottingham modifikasyonu ile yapılmaktadır. Nottingham 
modifikasyonunda: Tübül formasyonu, Pleomorfizm ve mitoz değerlendirilir ve 
toplam puana göre skorlama yapılır (7).

a.Tübül formasyonu
1 puan: Tübül formasyonu tümörün %75’den fazlasını oluşturur,
2 puan: Tübül formasyonu tümörün %10-75’ini oluşturur,
3 puan: Tübül formasyonu tümörün %10’undan azını oluşturur.
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Not: Tübül formasyonunu değerlendirirken tümörün tümü dikkate 
alınmalıdır.

b.Nükleer pleomorfizm
1 puan: Nükleus şekil ve boyut farkı hafif derecede,
2 puan: Nükleus şekil ve boyut farkı orta derecede,
3 puan: Nükleus şekil ve boyut farkı belirgin derecede.
Not: Nükleer  pleomorfizmin en yoğun olduğu hücreleri içeren alanlar

değerlendirilmelidir.
c. Mitoz sayısı

Mitoz sayısı 1, 2 ve 3 olarak skorlanır.Mitoz sayma işlemi yalnızca 
tümörün periferinde yapılmalı ve mitotik olarak en aktif alandan başlanmalıdır.

Tablo 1. Histolojik derecelendirme skor tablosu

Toplam puan Histolojik Derece
3-5 I
6-7
8-9

II
III

3. Meme Kanserinin Moleküler Sınıflandırması

Bugün için, geçerli moleküler sınıflama ile meme kanserleri, ilk olarak
lüminal A, lüminal B, HER-2, bazal ve normal meme benzeri olmak üzere beş 
gruba ayrılır (3).

Az sayıda immunohistokimyasal belirleyicinin kullanımı ile moleküler 
subgruplama yapılabilir. 

1-Luminal A meme kanseri: Luminal A meme kanseri, östrojen reseptörü
pozitif ve progesteron reseptörü pozitif, HER2 negatiftir ve kanser hücrelerinin 
ne kadar hızlı büyüdüğünü kontrol etmeye yardımcı olan protein Ki-67 
proliferasyon indeksinin düşük seviyelerine sahiptir. Luminal A kanserleri diğer 
kanserlerden daha yavaş büyüme eğilimindedir, daha düşük derecelidir ve iyi 
bir prognoza sahiptir.Meme kanserlerinin yaklaşık %50’si bu grupta yer alır. 
Tübüler karsinom,Kribriform karsinom, Düşük dereceli invaziv ductal karsinom 
( NOS), Klasik lobüler karsinom.

2-Luminal B meme kanseri: Luminal B meme kanseri östrojen reseptörü
pozitif ve HER2 negatiftir ve ayrıca yüksek Ki-67 seviyelerine sahiptir (kanser 
hücrelerinin daha hızlı büyümesini gösterir) veya progesteron reseptörü 
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negatiftir. Luminal B-benzeri meme kanseri Luminal B-benzeri meme kanseri 
östrojen reseptörü pozitif ve HER2 pozitiftir ve herhangi bir Ki-67proliferasyon 
indeks seviyesine sahiptir ve progesteron reseptörü pozitif veya progesteron 
reseptörü negatif olabilir. Luminal B kanserleri, luminal A kanserlerinden 
daha hızlı büyüme eğilimindedir ve biraz daha kötü prognoza sahiptir. Meme 
kanserlerinin yaklaşık %20’si bu grupta yer alır.

3-HER2 pozitif  meme kanseri: HER2 ile zenginleştirilmiş meme kanseri,
östrojen reseptörü negatif ve progesteron reseptörü negatif ve HER2 pozitiftir. 
HER2 ile zenginleştirilmiş kanserler, lüminal kanserlerden daha hızlı büyüme 
eğilimindedir, yüksek Ki67 proliferasyon indeksi ve TP53 mutasyonu ile daha 
kötü bir prognoza sahip olabilir, ancak genellikle HER2 proteinini hedefleyen 
hedefe yönelik tedavi ilaçları ile başarılı bir şekilde tedavi edilir.

4-Üçlü negatif veya bazal benzeri meme kanseri: Üçlü negatif (TNBC) veya
bazal benzeri meme kanseri, östrojen reseptörü negatif, progesteron reseptörü 
negatif ve HER2 negatiftir. Üçlü negatif meme kanserinde yüksek Ki-67 
proliferasyon indeksi, yaygın TP53 mutasyonu ve BRCA1 mutasyonu görülür. 
Üçlü negatif meme kanseri, luminal A veya luminal B meme kanserinden daha 
agresif olarak kabul edilir. Endokrin ve HER2 protein hedefli tedaviye cevap 
vermezler. Meme kanserlerinin yaklaşık %15’i bu gruptadır. Yüksek dereceli 
invaziv duktal karsinom (NOS), Medüller karsinom ve Metaplastik karsinom 
bu grupta yer alır (8,9).

Aslında “bazal” tümörleri tanımlayan belirleyiciler konusunda tam bir 
fikir birliği yoktur, ancak

EGFR ve CK5/6 kullanımının, bu subgrubu tanımlama ve prognozu 
öngörebilmeyi sağlayacağı düşünülmektedir (10).

Lehmann ve ark. (11) farklı gen ağlarında zenginleşme ile ilişkili altı 
sınıfı içeren üçlü negatif meme kanseri sınıflaması;1-) bazal benzeri 1 (hücre 
bölünmesi ve DNA hasar yanıtı),2-) bazal benzeri 2 (büyüme faktörleri), 3-) 
immünomodülatör (bağışıklık sinyali), 4-) mezenkimal (epitelden mezenkimal 
geçişe), 5-) mezenkimal kök benzeri (mezenkimal kök hücreler) ve 6-) luminal 
androjen reseptörü (luminal genler ve androjen reseptörü- AR), yapmışlardır. 
Önemli olarak, farklı TNBC moleküler sınıflarının genetik düzeyde11 farklılık 
gösterdiği ve muhtemelen farklı terapötik güvenlik açıkları sergilediği 
bulunmuştur. 
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4. FDA Onaylı ve National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
Tarafından Önerilen Biyobelirteçler

ERBB2	gen	amplifikasyonu—HER2, ERBB2 geni tarafından kodlanan 
bir transmembran tirozin kinaz reseptörüdür. Tüm meme kanserlerinin yaklaşık 
%20 ila %30’u 49,50 olarak sınıflandırılır. 

ERBB2 gen amplifikasyonunun ve ardından HER2 proteininin tümör 
hücresi yüzeyinde aşırı ekspresyonunun bir sonucu olarak HER2-pozitifliği 
proteininin ekspresyonunu saptayan IHC ve FISH ile belirlenir ve her ikisi 
de ERBB2 geninin amplifikasyonunu saptar ve birçok tahlil FDA onaylı 
tamamlayıcı tanı testleridir. ASCO/CAP, meme kanserinde HER2 IHC ve 
HER2 Insitu hibridizasyon’nun test edilmesi, yorumlanması ve raporlanması 
için kılavuzlar yayınlamıştır (3). Moleküler teşhisteki ilerlemeler göz önüne 
alındığında, NGS tahlilleri, HER2 kopya numarası değişiklikleri hakkında veri 
sağlamak için de kullanılabilir (12). Meme kanserinde HER2 amplifikasyonu, 
daha kısa hastalıksız sağkalım ile ilişkili bağımsız bir prognostik faktöre hizmet 
eder, ancak aynı zamanda yanıtın öngörüsüdür.

Neoadjuvan, adjuvan tedavi veya metastatik hastalık durumlarında 
HER2’ye yönelik HER2 pozitif meme kanseri tedavisi için FDA onaylı beş ilaç 
vardır.

NTRK	Gen	Füzyonları—Nörotrofik reseptör tirozin kinaz (NTRK) gen 
ailesi, sırasıyla zara bağlı üç kinaz reseptörü TrkA, TrkB ve TrkC’yi ve bu 
reseptörleri kodlayan üç proto-onkogen NTRK1, NTRK2 ve NTRK3’ten oluşur. 
Nörotrofin bağlanması üzerine, kinaz reseptörleri kendilerini ve MAPK, PI3K 
ve fosfolipaz C-y yollarının üyelerini fosforile eder. NTRK gen füzyonları, 
hücre proliferasyonu ve tümör büyümesi ile sonuçlanan yapısal olarak aktive 
edilmiş kimerik TRK füzyon proteinlerine yol açabilir (13).

NTRK gen füzyonlarını saptamak için tasarlanan tahliller arasında FISH, 
IHC (pan-TRK IHC) ve NGS (DNA ve RNA-tabanlı) bulunur. FISH klasik 
olarak füzyon tespiti için standart testtir, ancak yeniden düzenlemenin onkojenik 
bir füzyon veya füzyon gen ortağı ile sonuçlanıp sonuçlanmadığını belirlemez. 
Pan-TRK IHC’nin, NTRK1–3 füzyonlarının varlığını tanımlamak ve/veya 
doğrulamak için hassas ve spesifik bir test olduğu gösterilmiştir ve en yaygın 
NTRK füzyon ortaklarından bazıları (LMNA1, TPM3/4) için IHC tarafından 
spesifik boyama modelleri tanımlanmıştır. IHC, bazı dokulardaki (yani düz 
kaslar, testisler ve nöral bileşenler) füzyon proteinlerine ek olarak vahşi tip 
NTRK proteinlerini de tespit edebildiğinden, pozitif sonucun doğrulanması 
moleküler testle (yani NGS) yapılabilir (14).
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Genel olarak kinaz füzyonları meme tümörlerinde oldukça nadirdir, 
hastaların ~%0,6’sında meydana gelir ve endokrin tedavisinden sonra progresyon 
sonrası örneklerde zenginleşmiş görünür (15). Kinaz füzyonlarından NTRK gen 
füzyonları, FDA onaylı hedefe yönelik tedavileri nedeniyle memede özellikle 
ilgi çekicidir

PIK3CA	Mutasyonları—Fosfatidilinositol-3-kinaz (PI3K), bir düzenleyici 
alt birimden (p85a) ve bir katalitik alt birimden (p110a) oluşur. Somatik PIK3CA 
mutasyonlarının daha yaygın olarak lüminal  alt tiplerde (lüminal A’nın %45’i, 
lüminal B’nin %29’u) ve HER2 ile zenginleştirilmiş tümörlerin %39’unda 
görüldüğünü göstermiştir (4). Erken meme kanseri vakalarında yapılan bir 
çalışmada , hastaların %32’sinde PIK3CA mutasyonları bildirilmiştir ve ER 
pozitifliği, artan yaş, daha düşük tümör derecesi ve daha küçük tümör boyutu  ile 
anlamlı ilişkiler gösterilmiştir (16). Özellikle hormon reseptörü pozitif metastatik 
meme tümörlerinde genomik dizileme, vakaların %36’sından fazlasında 
PIK3CA’nın tekrarlayan, onkojenik değişikliklerini tanımlamıştır (17).

5. Araştırma Biyobelirteçleri

ERBB2	Mutasyonları—ERBB2 aktive edici mutasyonlar, invaziv meme
karsinomlarının yaklaşık %1,6-4’ünde tanımlanmıştır. ERBB2 mutasyonlarının 
sıklığı duruma göre değişir. Değerlendirilen meme kanserinin histolojik alt tipine 
göre invaziv lobüler karsinomda daha yüksek olduğu bildirilmiştir (18,19). Bu 
mutasyonlar, hem HER2 pozitif hem de HER2 negatif memede meydana gelen 
HER2 amplifikasyon durumu ile bağımsız olarak ilişkili görünmektedir.

Bose ve ark. (18) HER2 somatik mutasyonlarının meme kanserinde tespit 
edildiğini göstermiştir.

BRCA1/2	Mutasyonları—BRCA1 (meme kanserine yatkınlık geni 1) ve 
BRCA2 (meme kanserine yatkınlık geni 2), hücre büyümesi, hücre bölünmesi 
ve homolog rekombinasyon sırasında hasarlı DNA onarımında yer alan tümör 
baskılayıcı genlerdir. NGS’nin daha yaygın hale gelmesiyle somatik BRCA1/2 
mutasyonlarının tanımlanması artmaktadır (6).

AKT1	 ve	 PTEN	 Değişiklikleri—Meme kanserinde hem AKT hem de 
PTEN’i içeren genetik değişiklikler, PI3K/AKT/MTOR yolunun düzensizliğine 
yol açar. AKT kinaz ailesi, PI3K yolunda kritik aşağı akış efektörleri olarak 
görev yapan yapısal olarak ilişkili üç hücre içi serin-treonin kinazı AKT1, 
AKT2 ve AKT3 içerir. Buna karşılık PTEN, AKT’nin aktivasyonunu önleyen 
bir tümör baskılayıcı olarak hizmet eder; PTEN fonksiyonunun kaybı, AKT/
MTOR sinyalleşmesinin aktivasyonuna yol açar. İnsan kanserlerinin geniş 
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ölçekli genomik profili, meme kanserlerinin ~%5’inde AKT1’de aktive edici 
mutasyonlar tanımladı (20,21). Somatik PTEN mutasyonları meme kanserlerinin 
~%5-6’sında görülür (22).

İmmun	 biyobeliteç;	 Kanser hücrelerini bağışıklık sisteminden kaçma 
yollarından biri, PD-L(Programlı ölüm ligandı) proteinleri hücre yüzeyinde 
yoğun bir şekilde barındırmasıdır. 

PD-1, aktive T hücrelerinin ve antijen sunan hücrelerin yüzeyinde bulunan 
immunoglobulin süper ailesine ait protein yapısında bir hücre zarı reseptörüdür.

PD-L1, kanser hücreleri, tümör mikroçevresinde bulunan bağışıklık 
sistemi hücreleri ve çeşitli sağlıklı dokuların yüzeyinde bulunan ve immün 
sistemi özellikle T lenfositleri baskılamada önemli rol oynayan bir hücre zarı 
proteinidir. 

Meme kanserinde immün kontrol noktası inhibitörleri için biyobelirteç 
şu an için IHC ile PD-L1 ekspresyonunu belirlemeyi içerir.  PD-L1›i eksprese 
eden immün hücrelerle infiltre edilmiş metastatik TNBC’li vakalarda PDL-1 
monoklonal antikoru tedaviye eklenmiştir (23). 

Mikrosatellit	 instabilite, DNA yanlış eşleşme tamiri eksikliği (DNA 
mistmach repair deficiency) ve genomik kararsızlık, birbirleri ile yakın ilişkilidir.

Genomik kararsızlığın oluşma sebebi, DNA yanlış eşleşmelerinin yeteri 
kadar tamir edilememesidir. Bu DNA tamir sistemini kodlayan genlerde mutasyon 
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olduğunda DNA yanlış eşleşme tamiri eksikliği gelişir ve mikrosatellit adı verilen 
yanlış eşleşmiş DNA dizileri birikir. Sonuç, genomik kararsızlıktır (24). Meme 
kanserinde mikrosatellit instabilitesi (MSI) insidansı nadirdir (~%1) (25).

6. Sonuç

Sonuç olarak; meme kanserinin moleküler sınıflandırması ve bunun klinik
uygulamaya nasıl dahil edildiği hala gelişmektedir. Daha geniş bir numune 
yelpazesinde (birincil/metastatik, doku/plazma) yeni testler ve daha büyük 
gen panelleri ile moleküler profil oluşturma, bu heterojen hastalık hakkındaki 
anlayışımızı genişletmeye ve yeni hedeflenebilir biyobelirteçleri tanımlamaya 
devam ediyor. Geleneksel histolojik incelemeye ek olarak genomik, 
transkriptomik ve yapay zeka ile birlikte klinik deneyler, meme kanserinde 
hassas tıbbın birçok yönünü ortaya çıkaracaktır.
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1. Giriş

Bu kitap bölümünde, bir sosyo-demografik değişken olarak
depresif belirtilerin cinsiyet farklılıklarına bağlı olarak görülme
durumunu değerlendirmek amaçlanmıştır. Mevcut literatür depresif

belirtilerin yaygınlık ve seyrinin cinsiyet faktörüne bağlı olarak değişkenlik 
gösterdiğine işaret etmektedir. Ruh sağlığı sorunları nedeni ile kadınlar 
cinsiyet eşitsizliklerinden olumsuz yönde etkilenen bir grup olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu nedenle cinsiyet faktörü nedeni ile dezavantajlı bir grupta yer 
alan kadınlar, örneğin, sağlık hizmetlerine erişim konusunda sosyo-ekonomik 
zorluklar ya da etiketlenme korkusu sonucu duygularını ifade etmede çeşitli 
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sıkıntılar yaşayabilmektedir. İlgili alanlarda çalışan araştırmacı ve politika 
yapıcıların sağlık hizmetlerine erişimde kaliteyi artırmak amacı ile bazı 
göstergelerden faydalanarak yapılacakları değerlendirmeler gelecekte bu 
noktada yapılacak reform ve iyileştirme kararlarına ışık tutabilir. Bu sistematik 
literatür taraması ile, ruh sağlığı alanında çalışan araştırmacı, uygulayıcı, politika 
yapıcı ve sağlık yöneticilerinin konuya dikkatlerini çekerek, mevcut durumu 
değerlendirebilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

2. Depresyonda cinsiyet farklılıkları

Kadınlarda depresif belirti oranlarının yüksek düzeyde gözlemlenmesi
sadece hormonal değişimlerle ilişkili değildir. Çevresel ve / veya bağlamsal 
değişkenler ile sosyo-demografik faktörler göz önünde bulundurulduğunda bu 
konunun etraflı bir şekilde ele alınması gerektiği ortaya çıkar. Kadınlar arasında 
erkeklere kıyasla daha yüksek düzeyde gözlemlenen depresif belirti oranlarını, 
sosyo-demografik faktörlerin, bağlamsal ve kişisel değişkenlerin karmaşık bir 
etkileşimi içinde değerlendirmek gerekir. Yoksulluk (1, 2, 3), eğitim (4, 1, 5), 
evlilik durumu (1, 6, 7) gibi sosyo-demografik değişkenlerin bireyin sağlık 
durumu ile ilişkili olarak sergilediği durumun depresif belirtilerin seyrini 
etkilediği bilinmektedir. Fiziksel aktivite (3) ve çalışma durumu (1, 6, 7) ise 
depresyon durumu ile ilişkili bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Ek 
olarak, depresif belirtilerin bireysel bir değişken olarak kişilik özellikleri (8) ile 
de ilişkili olduğu görülmektedir.

Yukarıda belirtildiği üzere, bağlamsal değişkenler ile sosyo-demografik 
faktörler arasında bir ilişki olduğu gerçeği açıktır. Sağlık hizmetlerine erişime 
yönelik göstergelerde gözlemlenen eşitsizlikler bireyin mevcut sağlık durumu 
ile depresif belirtilerinin görülme seyrini etkiler. Genç ve Kurutkan, (2021), 
Pappa, Kontodimopoulos, Papadopoulos, Tountas ve Niakas (2013) ve Yoon, 
Jung, Kim ve Ha (2019) depresif insanların sağlık ihtiyaçları hakkında daha 
yüksek eşitsizlik algısına sahip olduğunu vurgulamaktadır (2, 9, 10). Sosyo-
ekonomik faktörlerin karşılanmayan sağlık ihtiyaçları üzerinde etkileri vardır. 
Bu durum ise karşılanmayan sağlık ihtiyaçlarından kaynaklı sağlık hizmetlerine 
erişimde yaşanan çeşitli eşitsizlikleri ortaya çıkarmaktadır. Yaş, gelir, sağlık 
güvencesine sahip olmak, cinsiyet, medeni durum, eğitim, çalışma durumu, 
genel sağlık durumu, bedensel ağrı durumu ve depresyon gibi faktörler 
karşılanmayan bireylerin sağlık ihtiyaçlarına en çok etki eden faktörlerdir. 
Karşılanmayan sağlık ihtiyaçlarının neden olduğu sağlıkta eşitsizliklerden de 
en çok dezavantajlı gruplar etkilenmektedir. Bu çalışma ile elde edilen sonuçlar, 
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araştırmacılara, politika yapıcılara ve sağlık yöneticilerine kanıta dayalı karar 
verme için veri oluşturmaktadır.

Etiler’in (2016) kesitsel bir çalışma ile üç farklı lojistik regresyon modeli 
ve belirleyicilerini kullanarak (örneğin, cinsiyete göre), katılımcılar kendi 
sağlık statülerini değerlendirmişlerdir (1). Türkiye’de toplam 5488 erkek ve 
7149 kadınla yapılan TÜİK 2010 Sağlık Araştırması’nın sonuçlarına göre, 
olumsuz sağlık oranlarının kadınlarda %9,8 iken erkeklerde %5,2 olduğu, 
cinsiyet farkının ise yaşa göre arttığı görülmüştür. Düşük eğitim düzeyi, 
kronik hastalıklar ve yoksulluk, her iki cinsiyet için de olumsuz sağlık algısı 
ile ilişkilendirilmiştir. Evlilik ve sigortalı işlerden emeklilik, kadınlar için iyi 
sağlık durumuyla bağlantılıyken, obezite ve sigara içmenin sağlık kalitesini 
olumsuz etkilediği; dolayısıyla Türkiye’de bireylerin sağlık durumlarını cinsiyet 
ve sosyo-ekonomik durumun belirlediği ve ayrıca evliliğin kadınlara sosyal 
koruma sağladığı söylenebilir (1).

Genç ve Kurutkan (2021) tarafından, 2014 ve 2016 mikro veri setini 
kapsayan TÜİK Sağlık Araştırması’nın kullanıldığı bir diğer çalışma, 
Binary Logit Regresyon analizi modellerini kullanarak depresyon ve sosyo-
ekonomik değişkenlerin karşılanmayan sağlık ihtiyaçlarını ne ölçüde 
etkilediğini belirlemeyi amaçlamıştır (2). Sonuçlar, dezavantajlı grupların, 
karşılanmayan sağlık ihtiyaçlarının neden olduğu sağlık hizmetlerine erişimdeki 
eşitsizliklerden (örneğin, randevu süresinin uzunluğu, mesafe / ulaşım sorunları 
ve faturaları ödeyememe gibi durumlardan) olumsuz etkilendiğini göstermiştir 
(2). Fakirlik, eğitim ve sağlık durumu arasındaki ilişki ruh sağlığı sorunlarının 
sosyal, ekonomik ve kültürel arka plana sahip dinamik bir arka plana sahip 
olduğuna işaret eder. Ülkemizde yapılan bir araştırma sosyo-demografik 
faktörlerin ve bağlamsal değişkenlerin rolünü vurgulayarak, kendi kişisel 
sağlık durumu bilgilerinin bildirildiği, en düşük gelir gruplarında yer alan ve 
en az eğitim düzeyine sahip olanların genel olarak en düşük sağlık durumuna 
sahip olduklarını işaret etmektedir (5). Ek olarak, nispeten fakir mahallelerde 
yaşayanlar daha varlıklı mahallelere göre daha düşük güvenlik seviyelerine 
sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Rieker, Bird ve Lang’e (2010) göre fiziksel 
sorunlar kardiyovasküler ve bağışıklık sistemi işleyişi sorunlarını içerirken, 
zihinsel sağlık sorunları depresyon ve madde kötüye kullanımını içerir (11).

Cinsiyet ve sağlık durumu arasındaki ilişki hem fiziksel hem de ruh sağlığı 
açısından sonuçları olan karmaşık bir örüntü teşkil edebilir. Yıldırım, İnce ve 
Müftüler (2012) tarafından yapılan bir çalışmada, düşük ve yüksek sosyo-
ekonomik ortamlarda yaşayan Türk kadınlarının fiziksel aktivite düzeylerini 
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düşük sosyo-ekonomik düzeyden 188 kadın ve yüksek sosyo-ekonomik düzeyden 
206, 18 ila 65 yaş arası kadın katılımcı ile karşılaştırmıştır (3). Türk kadınlarının 
erkeklere göre fiziksel olarak daha az aktif ve obez olma risklerinin daha 
yüksek olduğunu iddia etmişlerdir. 2003-2008 yılları arasında sosyoekonomik 
eşitsizlikler azalırken, sosyoekonomik gruplar arası farklılıklar devam etmiştir. 
Örneğin, daha yoksul doğu bölgeleri ile daha gelişmiş batı bölgeleri arasında 
sağlık durumlarına ilişkin çıktılar ve kırsal kesimden eğitim düzeyi düşük olan 
anneler için sağlık hizmeti göstergelerindeki eşitsizlikler dikkate değerdir (4). 
Sosyal politika, toplumsal faaliyetler ve iş-aile ilişkileri, kadınları yaşamlarında 
cinsiyetlerine dayalı eylemler olan çeşitli kararlar almaya zorlar. Bir faktör 
olarak cinsiyet eşitsizliği kişinin yaşam fırsatlarına ve rollerine tepkisini etkiler. 
Bu nedenle, farklı sosyal grupları temsil eden örneklemler kullanarak kadın ve 
erkeklerin sağlık durumları arasındaki farklılıkları daha net açıklayan çeşitli 
faktörleri anlamak kritik olabilir (6, 7).

Ruh sağlığı sorunları kadınları ve erkekleri farklı şekillerde 
etkileyebilmektedir. Örneğin, depresyon ve anksiyete gibi bazı psikiyatrik 
bozukluklar kadınlarda daha sık görülür. Kadınlara özgü bazı ruh sağlığı 
sorunları arasında perinatal depresyon, pre-menstrüel disforik bozukluk ve 
pre-menopozla ilişkili depresyon gibi hormon değişikliği zamanlarında bir 
takım psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Asya, Afrika, Orta Doğu ve Güney 
Amerika’da psikiyatrik tanı sahibi hastalar arasında ölüm oranları cinsiyet 
farklılıklarına ilişkin açıklamalar, Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 
kadınlar arasında gözlemlenen yoksulluk, yalnızlık ve psikiyatrik morbidite 
daha önceki bulgulara / korelasyonlara ayna tutmaktadır (bkz. Dennerstein, 
Asbury ve Morse, 1993) (12). Brown ve Harris’in (1978) çalışması, Londra’da 
yaşayan orta sınıf kadınlardan ziyade işçi sınıfı kadınlar arasında depresyonun 
daha yaygın olduğu görüldüğü önemli bir çalışmadır (13). Fakirlik nedeni ile 
yoksul kadınlar, genel popülasyona göre çok daha ağır yaşam ve çalışma şartları 
ile karşı karşıya kalırlar (13, 14). Mesela düşük kaliteli konutlar ve tehlikeli 
mahallelerde yaşamak zorunda kalmak kronik sosyal stres kaynaklarına maruz 
kalma olasılıklarını (14, 15) ve şiddet mağduru olma riskini arttırır (16). Bu 
kişiler özellikle ebeveynlik ve çocuk bakımında çeşitli sorunlarla karşı karşıya 
kalırlar (16). Sosyo-ekonomik bir değişken olarak yoksulluk ayrıca sosyal 
ilişkileri de olumsuz olarak etkilemektedir (17, 18). Aslında, sosyal çevre ve 
yakın bağlar sosyo-ekonomik düzey olarak düşük tabakadan gelen kadınlar için 
stresin daha çok seviyede yaşanmasına neden olabiliyorken bunun yanı sıra kişi 
için ekstra destek kaynaklarına sahip olmak gibi de bir rol oynayabilir (16).
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Yaklaşık beş kadından birinin depresyon ve anksiyete gibi bir ruh sağlığı 
sorununu yaşadığı bilinmektedir. Bu ruh sağlığı sorunlarının ortaya çıkmasının 
birçok nedeni vardır, bazı risk faktörleri çoğu kadını erkeklerden daha yüksek 
oranda etkilemektedir. Ruh sağlığı bozuklukları ile ilgili ampirik çalışmaların 
karşılaştırmalı analiz sonuçları konuya dair toplumsal ve sosyal bağlamsal 
bir tutarlılık olduğunu ortaya koymaktadır. Öyle ki, depresyon ve anksiyete 
belirtilerinin yanı sıra tanımlanmamış psikiyatrik bozukluk ve psikolojik 
problemler kadınlarda daha yaygınken, madde bozuklukları erkeklerde daha 
yaygın bir sorun olarak görülmektedir. Dünya Bankası (1993) tarafından 
tablo haline getirilen bireylerin engel durumuna göre hazırlanan verilere 
göre, depresif bozukluklar, kadınlar arasında nöropsikiyatrik bozukluklardan 
kaynaklanan engelliliğin yaklaşık yüzde 30’unu oluştururken, erkeklerde 
bunun yalnızca yüzde 12,6’sını oluşturmaktadır (19). Tersine, alkol ve 
uyuşturucu bağımlılığı, erkekler arasındaki nöropsikiyatrik engelliliğin yüzde 
31’ini oluştururken, kadınlar arasındaki engelliliğin yalnızca yüzde 7’sini 
oluşturuyor. Depresyon ve genel psikolojik sorunlar ve madde bozukluklarına 
ilişkin bu örüntüler, dünya çapında farklı toplumlarda yürütülen birçok nicel 
çalışmada da bu yönde tutarlı bir şekilde raporlanmıştır. Yukarıda belirtildiği 
gibi, kadınların sağlığına, eğitimine ve iyiliğine yatırım yapmak, düşük ve orta 
gelirli ülkelerdeki nüfusun ruh sağlığını iyileştirmek için yüksek önceliğe sahip 
bir konudur. Dünya Bankası 1993 Dünya Kalkınma Raporu, kadınların ilkokul 
düzeyinde eğitim almalarının hem kendilerinin hem de çocuklarının sağlığının 
en önemli yordayıcısı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır ki bu güncel veriler 
ile de tutarlıdır. Dünya Ruh Sağlığı (World Mental Health, 1995), kadınların 
eğitiminin, kadınların, erkeklerin ve çocukların ruh sağlığı için eşit derecede 
değerli bir yatırım olduğunu belirtir (20). Bu tür eğitimler ayrıca kadınların aile 
içi şiddete ve tacize veya aile gelirinin önemli bir kısmının eşleri tarafından 
içki veya kumara harcanmasına daha az müsamaha göstermesini sağlar. Eğitimli 
kadınların halk sağlığı programlarına açık olma ve eşit paydaşlar olarak dahil 
olma olasılıkları daha yüksektir.

Literatür incelendiğinde depresyon ve cinsiyet farklılıkları arasındaki ilişki 
çalışılmış bir araştırma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır (21, 22). Ergenler 
bağlamında da çalışılan bu konunun yetişkinlerle yapılan araştırma sonuçlarına 
paralel sonuçlar verdiği görülmektedir. Bugay ve Erdur-Baker tarafından 
yapılan 2011 yılında yapılan bir çalışmada, öncelikle öğrencilerin ruminasyon 
düzeylerinin ile yaş ve cinsiyet gibi demografik değişkenlerle anlamlı düzeyde 
farklılaşma gösterip göstermediği araştırılmıştır (23). Bu doğrultuda, kız 
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öğrencilerin ruminasyon puanları açısından erkek öğrencilerden anlamlı düzeyde 
farklılık gösterdiği görülmüştür. Tepki Stilleri Kuramı’na (Nolen-Hoeksema, 
1987) göre yaş ile ruminasyon arasında bir ilişki olduğu varsayılmaktadır 
ve özellikle de on üç yaşından itibaren erkeklerin kadınlara göre daha az 
ruminasyon gösterme eğilimi içinde olduğu görülmektedir bu ise kadınların 
depresif belirti gösterme olasılıklarının daha yüksek olmasına neden olmaktadır 
(21). Anket ve görüşme formu gibi yöntemler kullanılarak Jose ve Brown (2008) 
ve Twenge ve Nolen-Hoeksema (2002) tarafından yapılan çalışmalar toplumsal 
cinsiyet farklılıklarının ruminatif kişilik özelliklerinin görülme olasılığının ön 
ergenlik süreci ile birlikte ortaya çıkmaya başladığını doğrulamaktadır (24, 
25). Bugay ve Erdur-Baker (2011)’in yaptığı çalışma araştırma örneklemini 
yaşları 14-24 arası değişen 866 (462 kız, 384 erkek) öğrencinin oluşturduğu 
grupta ruminasyon düzeyi toplumsal cinsiyet ve yaş değişkeni ile ilişkili olarak 
incelemiştir (23). Bu çalışmada öğrenciler yaş düzeylerine göre beş ayrı grupta 
gruplanmış ve yaşın ruminasyon ile anlamlı düzeyde bir ilişkisinin olmadığı 
saptanmıştır. Öte yandan, Tepki Stilleri Kuramı’yla da tutarlı olarak erken 
ergenlik dönemlerinde ruminatif kişilik özelliğinin cinsiyete bağlı olarak bir 
farklılık gösterdiği öngörülmüş ve toplumsal cinsiyetle psikolojik sorunlar 
arasında ruminasyonun aracı rolü hiyerarşik çoklu regresyon analizleri 
yapılarak araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, lise öğrencilerinde ruminasyonun, 
toplumsal cinsiyet ile psikolojik sorunlar arasında aracı rolünün olduğuna işaret 
etmiştir. Üniversite öğrencilerinde ise toplumsal cinsiyetin psikolojik sorunlar 
ile ilişkisinde ruminasyonun “kısmi aracı değişken” olduğu bulunmuştur. Başka 
bir deyişle, bu çalışmada kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla 
psikolojik sorunlar ile karşı karşıya kalmalarının kız öğrencilerin daha ruminatif 
özellikler göstermelerine bağlı kaynaklandığı bulunmuştur. Uluslararası alan 
yazında da paralel bulgular olduğu görülmüştür (26). İlgili araştırma bulguları, 
ergenlerle yapılan ulusal (27) ve uluslararası araştırma sonuçlarıyla (28, 24, 
29) da örtüşmektedir. Abela, Vanderbilt ve Rochon (2004) tarafından üçüncü
ve yedinci sınıf öğrencilerinin depresyona yönelik tepki biçimleri ile sosyal
destek kuramlarının entegre edilmesine ilişkin yaptıkları bir çalışma da bu
hipotezi doğrular niteliktedir (30). Ayrıca Jose ve Brown (2008) tarafından
ruminasyon eğiliminin yaş ve cinsiyete göre değişimini inceleyen çalışması bu
alandaki bilgileri güncellemekte ve genişletmektedir (24). Özetle, Bugay ve
Erdur-Baker (2011)’in araştırma sonuçlarına göre, ruminasyon eğilimi kızlarda
12-15 yaşları arasında sürekli yükselmekte 15-17 yaşları arasında ise en yüksek
düzeye ulaşmaktadır. Erkek öğrencilerde ise 10-17 yaş arası ruminasyon



TOPLUMSAL CİNSİYET FAKTÖRÜ: KADINLARDA DEPRESYON VE CİNSİYET  . . .     153

eğilimleri hep kız öğrencilerden daha düşük olmakla birlikte gittikçe yükselen 
bir çizgide ilerlediği görülmektedir (23). Sonuç olarak, toplumsal cinsiyete göre 
ruminasyon düzeyinin anlamlı bir farklılık gösterdiği ve toplumsal cinsiyetle 
psikolojik sorunlar arasındaki ilişkide de ruminasyonun önemli bir aracı 
değişken olduğu görülmektedir.

3. Sonuç

Cinsiyet farklılıklarının stres ve kaygı ile baş etme mekanizmaları
üzerindeki etkileri önemli bir belirleyici faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Cinsiyet farklılıkları erkeklerin acılarını madde bağımlılığı ve saldırgan 
davranışlar yoluyla dışsallaştırma eğiliminde olduklarını iddia eder. Öte yandan 
kadınların ise daha sıklıkla depresyon, kaygı, “gerginlik” ve benzeri şekillerde 
sıkıntılarını içselleştirme eğiliminde oldukları gözlemlenmektedir. Kadınların ruh 
sağlığını neler etkiler sorusu sosyal, kültürel, ekonomik ve fizyolojik birçok 
faktörle ilişkili olarak değerlendirilmesi gerekir. Erken ergenlikten yetişkinliğe 
kadar, kadınların depresyon yaşama olasılığı erkeklerin iki katı oranda  olduğu 
görülmektedir. Depresyonun görülmesindeki tespit edilen bu cinsiyet farkı için 
birçok açıdan ve farklı açıklanmalarla anlaşılmaya çalışıldı ise de bu 
açıklamaların hiçbirinin depresyonun görülmesinde gözlemlenen bu cinsiyet 
farklılığını tam olarak açıklayamamış olduğu görülmektedir. Güncel araştırmalar, 
stres tepkileri ve belirli stresörlere maruz kalmada cinsiyet farklılıklarına 
odaklanmıştır. Bu durumu kadının iş ve aile yaşamına dair stresörlerle de ilişkili 
olarak açıklayan birçok çalışma mevcuttur. Bu literatür taraması ile kadınların 
gerek stres deneyimleri ve gerekse stresli durumlara yönelik tepkilerinde 
gözlemlenen cinsiyet farklılıklarının, onları depresyona karşı daha çok 
savunmasız bırakabileceği de konusunun da vurgulanmak istenmiştir. Özetle 
gerek ergenlerde gerek yetişkinlerde depresyonun toplumsal cinsiyet faktörü ile 
ilişkisi ve bu durumun sosyo-ekonomik ve psikolojik sonuçları daha çok 
araştırılmaya değer önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
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1. Giriş

Etik, geriatrinin temel bir parçasıdır. Etik, doğru davranışı yöneten 
ve bir insanın haklarını korumak için tasarlanmış standart kurallar 
veya ilkelerdir1. Etik sorunlar, yapılacak “doğru” şeyin ne olduğu 

konusunda bir anlaşmazlık olduğunda ortaya çıkar. Bu ikilem genellikle bir 
tıbbi müdahalenin yapılıp yapılmayacağına ve müdahalenin yararsız olup 
olmayacağına karar verilmesi gerektiğinde ortaya çıkar. Etik soruların cevapları 
basit değildir; düşüncelerin, duyguların, inançların ve kanıta dayalı verilerin 
karmaşık bir entegrasyonunu içerir. Yaş ayrımcılığı bu kararlarda güçlü bir rol 
oynayabilir. Yaşlı bireyin isteklerini kabul etmek ve ona göre hareket etmek, 
etik bakımın kritik bir bileşenidir2. Yaşlı bakımındaki etik değerler, profesyonel 
bakım sağlamayı ve bakımın insani yönlerine daha fazla dikkat etmeyi içerir. 
Etik bakım sağlamak, yaşlı yetişkinleri daha iyi anlamayı, ihtiyaçlarının 
farkında olmayı ve sorunlarını çözme çabalarını gerektirir3. Günümüzde insan 
ömrünün uzamasıyla birlikte sağlık merkezlerine başvuran yaşlı yetişkinler 
daha ileri bir yaşa sahiptir. Yaşlanan nüfusla birlikte ortaya çıkan sağlık soruları 
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bireylerin bağımlılıklarını arttırmaktadır. Ek olarak bu bireylerin karar verme 
kapasitelerini etkileyen fiziksel kısıtlamaları, kronik durumları ve bazen bilişsel 
sorunları vardır. Bu durum, bakım ortamlarındaki yaşlı yetişkinlerin daha 
yüksek savunmasızlığına işaret etmektedir4,5. Ayrıca, yaşlı yetişkinler hakkında 
ayrımcı görüşlerin varlığı, onların hassas durumlarını daha da zorlaştırmaktadır. 
Bu koşullar, yaşlı bakımında etik konuların ele alınması gerekliliğini ortaya 
koymaktadır4.

2. Yaşlanma ve Yaşlılık Kavramı

Yaşlanma, yaşam sürecinin doğal ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Yaşlılık,
yaşamın her alanında, bireylerde görülen bağımsızlığın, üretkenliğin ve bireysel 
olarak yetebilme becerilerindeki azalma sürecidir6,7. Yaşlanma ise genel bir 
tanım olarak, zaman içerisinde hastalık meydana gelmeden, bireyde gelişen 
fizyolojik ve anatomik değişimleri kapsamaktadır6. Birey yaşlandıkça günlük 
yaşam aktivitelerini yerine getirme becerileri etkilenir8. Yaşlanma kavramı, 
farklı açılardan ele alınarak kronolojik yaşlanma, biyolojik yaşlanma, psikolojik 
yaşlanma ve sosyal yaşlanma olarak tanımlanmıştır9.  

Kronolojik yaşlanma; bireyin doğumundan itibaren geçirdiği zaman dilimi 
kapsar. Kronolojik olarak ilerleyen yaş, toplum tarafından belirlenen yaşlı 
statüsünü göstermektedir. Ancak kronolojik yaş, yaşlanmanın gerçek bir ölçütü 
sayılamaz9. 

Biyolojik yaşlanmada ise; yaşın ilerlemesi ile birlikte bireyin vücudunda 
meydana gelen fiziksel gerilemeler, organ ve dokularda zaman içerisinde 
harabiyetler ve yıpranmalar görülür. Yaşlı bireyin motor becerileri zayıflar ve kas 
gücü görülür. Birey günlük yaşamın içerisinde yapabildiği çoğu şeyi yapmakta 
zorlanır ve bağımlılığı artar10. Biyolojik yaşlanma yaşlılık sürecini tek başına 
tanımlamakta yetersiz kalmaktadır11. 

Psikolojik yaşlanma; biyolojik veya kronolojik olarak yaşlanan bireyin, bu 
gerilemelere direnmesi sonucu uyum sağlama yeteneği ile ilgilidir. Birey yaşlılık 
sorunlarına hazır olmadığında psikolojik yaşlanma hızlanır. Bireyin zihinsel 
işlevinin gerilemesi, bedensel hastalıklar ve organ kayıpları gibi durumlarla başa 
çıkan bireylerin psikolojik yaşlanmaları daha sağlıklı olduğu düşünülmektedir11.

Sosyal Yaşlanma; Bireyin yaşadığı toplum içerisinde kendisine yüklenen 
sosyal rolleri ve sosyal çevresine uyumunu yerine getirmek zorundadır. Sosyal 
yaşlanma, bireyin ait olduğu bu sosyal yapılanmadan uzaklaşması, rollerini 
ve ilişkilerini yerine getirmede yeteneğinin azalması ve toplumsal olarak rol, 



YAŞLI BAKIMINA YÖNELİK ETİK SORUNLAR      159

statü ve beklentilerinin değişmesidir. Sosyal yaşlanmada kültürler ve toplumlar 
arasında görülen yaşlılık algısı ile ilişkilidir11.

3. Yaşlanma ve Etik

Yaşlanma ile bireylerde oluşan fizyolojik, bilişsel ve sosyolojik gerilemeler,
bireylerin birçok açıdan bağımsızlıklarını kaybetmesine, işlevselliklerinin 
azalmasına ve statüde değişimlere yol açar. Ayrıca yaşlılık, bireyin ölüme 
yaklaştığı, yakın olduğu dönemdir12. Yaşlı bireyler oluşan sağlık sorunları ve 
bağımlılığındaki artış, tıbbi bakıma gereksinimi arttırmaktadır13 (Tezel ve Öztürk; 
2021). Tıbbi bakımın her basamağında yaşlı bireylere bakım veren hemşireler 
sağlık bakım uygulamalarında birçok etik ikilemle karşı karşıya kalmaktadır14.

Yaşlı insanlara yönelik hemşirelik bakımında etik konuların daha 
önemli hale gelmesinin diğer bir nedeni, toplum yapısındaki demografideki 
değişikliklerdir. Yaşlı hasta popülasyonu, özellikle batı ülkelerinde olmak 
üzere küresel olarak artmaktadır. Günümüzde teknolojik ilerlemeler ile birlikte 
koruyucu sağlık hizmetlerinin artması ve tıptaki gelişmeler, insan ömrünün 
uzamasına ve paralel olarak yaşlı nüfusunun artmasını sağlamıştır. Dünya 
genelinde yaşlı nüfusun yaklaşık 730 milyon olduğu bildirilmiştir. Bu sayı 
toplam nüfusun %9,5’ini oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler verilerine göre bu 
sayı 2020 yılında Dünya genelinde hızla yaşlanan nüfus oranı 2 katına çıkacağı 
tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise 8 milyon 245 bin kişi 65 yaş ve üzerini 
oluştururken bu sayısı nüfusun %9,7’sini kapsamaktadır15. Bu yaşlanan nüfusla 
bağlantılı olarak, sağlanan sağlık hizmetlerinin yoğunluğuna ve türüne göre 
değişecek olan tesislere ve kaynaklara olan artan ihtiyaç vardır. Gelişmekte 
olan bu sağlık hizmeti durumu aynı zamanda hemşirelik insan gücü ve beceri 
eksikliklerine yol açarak düşük moral ve motivasyona neden olabilir. Bu 
faktörler sağlık hizmeti ortamını etkiler ve bakımı ve hizmet sunumunu etik 
açıdan karmaşık ve zorlu hale getirir16.

4. Etik Kavramı ve Hemşirelik Etiği

Etik, davranışlara ve eylemlere rehberlik eden ilke ve değerleri içerir17.
Ayrıca etik, sağlık hizmeti ikilemlerini çözmeye ve yasalarla uyum içinde çalışan 
değerlere dayalı doğru kararlar almaya yardımcı olur. Bunun aksine, yasalar, 
kontrol eden bir makam tarafından uygulanan genel davranış kurallarıdır18. Etik 
ve yasal konular genellikle yakından ilişkilidir; ancak etik yükümlülükler yasal 
görevlerden fazladır. Sağlık görevlilerinin, hastalarının ihtiyaçlarını karşılama 
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konusunda hem yasal hem de etik bir yükümlülüğü vardır19,20. Hemşirelik 
mesleğinin da kendi etik kuralları ve ilkeleri bulunmaktadır. Hemşirelik 
mesleğinde etik, hemşirelik faaliyetleri için sadece hemşireyi değil hastayı 
da korumaya yardımcı olan profesyonel standartları sağlar.  1973 yılında, 
Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) ilk kez etik kurallarını benimseyerek 
tüm hemşirelerin bu mesleki kurallara uyması gerektiği kuralını uygulamaya 
geçirmiştir1,21. 

Değişen ve gelişen bilimsel adımlar hemşirelik uygulamalarına da 
yansımıştır. Hemşireler hastalara daha iyi bir bakım verme konusunda özerk 
karar verme becerilerini geliştirme çabası içerisine girmişlerdir22. Bakımın 
kalitesi hastanın fiziksel, psikolojik, sosyal, ahlaki ve etik halini bir bütün olarak 
değerlendirmeyi ve sorumluluk alabilmeyi kapsar23. Bakımın etik boyutu, 
yaşamının başlangıcı ve bitişi ile sınırlı değildir. Bakım uygulamalarının 
tamamını etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmektedirler. Bu sebeple bakımın 
etik boyutu hemşirelik uygulamalarının önemli bir parçasıdır24,25.

5. Yaşlı Bakımı ve Etik İlkeler

Sağlık hizmetindeki etik konular çokça duyurulsa da bakım sunumunu
ve bakım kalitesini etkileyen ve günlük sağlık hizmeti etiğine nadiren dikkat 
çekilmektedir. Bununla birlikte bakım uygulamalarında hemşireler genellikle her 
zaman yeterince ele alınmayan etik durumlarla karşılaşmaktadır14. Hemşirelik 
etiğinde, yaşlı insanlara yönelik bakımın özel bir önemi vardır26. Hemşireler 
teoride yaşlı bakımı ve sorunları hakkında çok şey öğrenseler de, uygulamada 
hemşirelik bakımının etik ilkelerini uygulayarak yasal ve etik sorunlar olasılığını 
ortadan kaldırmak ve yaşlıyı korumak önemlidir21. Yaşlı bakım etiği hemşirelik 
etiğiyle örtüşmekte ve Beauchamp and Childress’in oluşturduğu 4 temel ilkeyi 
içermektedir. Bunlar; “zarar vermeme-yararlılık”, “özerklik/ bireye saygı”, 
“mahremiyet ve sır saklama”, “adalet ve eşitlik” etik ilkeleridir27. 

5.1.	Özerklik/	Bireye	Saygı

Beauchamp ve Childress’e göre özerklik, bireylere kendi kararlarını verme 
yeteneği sağladığı için önemlidir. Özerkliğin gerçekleşmesine yönelik sorunlar 
iki farklı neden dayanmaktadır. İlk olarak uzun süren bakımın olumsuz etkisi ve 
klinik rutinlerin işleyişine bağlı olarak gelişen dışsal sebeplerdir. İkinci durumda 
ise, yaşlı bireye özgü bireyin özerkliğini kısıtlayan hastalık, yaşlanmaya bağlı 
faktörlerin (görme ve işitme bozukluğu) bulunması, güç kaybı, bilişsel gerilemeler 
içsel sebeplerdir28. Kurumsallaşma, özellikle hayatlarının geri kalanını bir 
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kurumda geçirme fikrine şiddetle karşı çıktıkları durumlarda, benlik duyguları 
zedelenebilir ve özerklik duygusunu azaltabilir29,30. Yaşlı bireylerde bilişsel 
işlevselliklerdeki gerilemelerden dolayı karar verme kapasitesinde yoksun 
olma ve kendi adlarına vekil bir aracıya güvenme durumları görülebilmektedir. 
Yetkinlik ve karar verme yeteneği kavramları arasında önemli bir fark vardır. 
Bir klinisyen, bir hastanın karar verme kapasitesini değerlendirebilir, ancak 
yeterlilik, bireyin bir mahkeme tarafından yetkin veya yetersiz kabul edildiğini 
ima eden yasal bir terimdir. Yetkinlik, bir kişinin karşı karşıya kalınan durumun 
doğasını anladıktan sonra makul bir şekilde hareket etme yeteneğini ifade eder. 
Kendi adına hareket etmeye yetkili olmayan biri, onlar adına hareket edecek bir 
vekil gerektirir2. 

Vekil aracı, yasalar önünde tarafına verilen haklar doğrultusunda yaşlı 
bireyin isteklerini temsil ederek yaşlı bireyin özerkliğini etkilemektedir. Vekil 
atama birinci derecede yakın aile üyeleri ile başlamaktadır. Özellikle demans 
tanısı bulunan yaşlılarda karar verme süreci zorlaşabilir. Bir tedaviyi reddetmek 
ya da tedaviye onam vermede bilişsel olarak uygun görünmeyen hastaların 
kararlarına ve tercihlerine güvenilmez ve yetkin olarak kabul edilmez31. Burada 
hastalığın boyutu ve bilinç düzeyini ne kadar etkilediği önemli olmaktadır. Sağlık 
profesyonellerinin demansa özgü yönergeleri takip etmeleri ve demansın çeşitli 
aşamaları konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bireyin karar 
verme kapasitesi zamanla değişim gösterebileceği unutulmamalı ve sürekli 
ve objektif değerlendirme yapılmalıdır. Demansın şiddeti hafif düzeyde ise 
gelecekle ve tedavilerle ilgili kararlara katılması sağlanabilir. Birey karmaşık 
tıbbi kararları alamayacak durumda ise, ilgili müdahalenin aciliyeti yok ise 
geri dönüşü olan basit kararları alması konusunda yönlendirilebilir32,3. Hastanın 
yemek yemeyi veya tedaviyi reddetme tercihlerine saygı göstermelidir34. Her 
bireyin, kendisi hakkında, başkaları tarafından manipüle edilmeden kendi inanç 
ve değerlerine dayalı kendi görüşünü savunma ve karar verme hakkına sahip 
olduğu unutulmamalıdır35. Sağlık profesyonelleri özellikle yaşlı bireylerin 
karar almadaki güçlükleri, yaşam sonu bakım ve tedavi uygulamalarındaki 
bilgilendirilmiş onam sorunları sebebiyle etik ikilemler yaşamaktadır36,37. 
Özerkliği korumak ve bu bireyleri anlayabilecekleri ve iletebilecekleri şeyleri 
dikkatle değerlendirmek önemlidir2. 

5.2.	Zarar	Vermeme	ve	Yarar	Sağlama	İlkesi

Zarar vermeme ilkesi, hastaya zarar verebilecek herhangi bir davranış 
sergilenmemesidir. Yarar sağlama ise, tedavi ve bakımın uygulanmasında alınan 
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kararın en yüksek faydanın sağlanmasını ve en düşük miktarda zarar oluşmasını 
kapsar33. Bu kavramlar, sağlık profesyonellerini yeterli bakım sağlamaktan 
ve önemli bir yarar sağlamayan tedavileri durdurmaktan veya geri çekmekten 
sorumlu tutan etik ilkedir. Eğer bir tedavi önemli bir fayda sağlamıyorsa, 
tedaviyi sürdürecek bir sebep kalmaz. Ayrıca bu tedavi bir hastanın rahatsızlığını 
ve ağrılarını arttırıyorsa o zaman zarar vermeme ilkesini kullanmayı gerektirir38. 
Tedaviye ve bakıma karar verme farklı araştırmacılar tarafından farklı şekillerde 
yorumlanmıştır. Örneğin nazogastirk tüple besleme konusunda beslenmenin 
reddedilmesi ve zorla besleme konusunda etik sorunlar yaşanmaktadır. Sandman 
ve arkadaşları inme tanısı bulunan bireylerde hasta beslenmeyi reddettiğinde 
sağlık profesyonelleri tarafından beslenme tedavisinin zorlanması gerektiği 
bildirilmiştir39. Wilmot ve arkadaşları ise zorla beslemenin kabul edilemez 
olduğunu farklı besleme yöntemlerinin belirlenmesi gerektiğini savunmuştur35. 
Yaşam sonu döneminde bulunan yaşlıların tedavisi ve yaşam sonu bakımı birkaç 
farklı çalışmalarda dini ve kültürel boyutları alınarak ötenazi kararı tartışılmıştır40,41

(Enes and De Vries, 2004; Gordon M, 2002). Faydalar ve maliyetler, yaşlılar için 
yaşam sonu bakımında büyük önem taşıyan etik konulardır21,42. Bilinmelidir ki 
hiçbir tıbbi yararsızlığa ilişkin yargılar yaşa bağlı alınmaz. 

5.3.	Adalet	ve	Eşitlik	İlkesi

Bakımda adalet, insanlara eşit değer vermek, bakımda onlara karşı 
ayrımcılık yapmamak ve insan olarak haklarını kazanmaya çalışmaktır43.  
Hasta bakımında adalet ilkesi, sınırlı kaynakların kullanımında adil bir 
şekilde dağıtılmasını içerir33 (Jesker ve ark., 2021). Hemşirelerin yaşlı bakım 
uygulamalarından çıkar gözetmeksizin herkese eşit ölçüde davranması gerekir. 
Yaşlılar, diğer yaş gruplarına benzer şekilde, tedavi ve bakım tesislerinde eşit 
haklara sahiptir ve yaş, kültür, din ve tıbbi durumları ne olursa olsun personel 
onlara tıbbi ve bakım hizmetleri sunmak zorundadır2,43. 

5.4.	Mahremiyet	ve	Sır	Saklama	İlkesi

Yaşlı bireyin mahremiyetinin korunması özerkliğe ve bireyin seçme 
hakkına vurgu yapar. Bireyin gizlilik hakkının korunması ve aldığı kararlara 
saygı duyulması önemlidir. Yaşlı bireyin mahremiyeti, kendisine ait bilgilerin 
gizli tutulmasını kapsar. Bilişsel süreçlerdeki gerilemeler bireyin kendisini 
ifade etme becerisinin azalmasına ve özerklik ilkesini yerine getirmedeki karar 
verme yetilerinin bozulmasına yol açarak bireyin temel haklarının sarsıldığı 
etik sorunlar görülebilmektedir44,45. Bakım verme işi bireyin ihtiyaçlarının 
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karşılanmasının yanı sıra bireye dokunma, yaklaşma, bilgisini açığa vurma, izin 
verme, bedenine ve özel alanına müdahale etme eylemlerinin gerçekleşmesine 
yol açar. Yaşlı bireyin artan bağımlılık durumu bireyin özerkliğinin ve 
mahremiyetinin eş zamanlı olarak sarsılmasına sebep olur46. 

6. Yaşlı Bakımında Etik Sorunları Gözden Geçirme: 

Yaşlı bakım ortamlarında hemşireler, yaşlıların benzersiz ihtiyaçları ve 
savunmasızlığı, yaş ayrımcılığı, yaşam sonu bakımı veya yaşam ve ölümle ilgili 
teknolojinin ilerlemelerini kullanma ile ilgili diğer bakımlardaki hemşirelerden 
daha sürekli ve karmaşık etik durumlarla meşgul olurlar47,48,49,50,51. Sağlık 
profesyonelleri, kendileri için zor kararların verildiği hastaların klinik durumunu 
net bir şekilde anlamalı ve hastalarının çıkarlarına en uygun şekilde hareket 
ederken zamana ve beceriye sahip olmalıdır. 

Yaşlıların uzun süreli bakımı, etik soruları gündeme getirir ve hemşireleri 
karar verirken etik değerler arasında bir denge kurmaya zorlar52. Ek olarak, 
yaşlılar toplumda özellikle savunmasız bir gruptur ve özel sağlık sorunları 
vardır. Bu durum yaşlı bireyin fiziksel olarak kısıtlanmasına ve bağımlılığının 
artmasına zemin hazırlar. Yaşlı bakımında görülebilecek etik sorunlar şu şekilde 
sıralanabilir53.

Sağlık hizmeti sunumun eşit olarak yaralanmada karşılaşılan sorunlar: 
Yaşlı bireylerde sağlık hizmetinden yararlanamamaya yönelik sorunlar daha çok 
yaş ayrımcılığına yönelik sorunları içermektedir. Sınırlı kaynaklardan yararlanma 
konusunda yaş açısından dezavantajlı olma ihtimalini düşündürmektedir. 
Uygulanacak tedavinin sadece yaştan dolayı daha genç birinin tercih edilmesi 
etik sorunu gösterir. Aksine yaşlı bireyin yaştan dolayı sağlık hizmetini 
öncelikli olarak hakkının sorgulanması da sağlık profesyonellerini etik ikilemde 
bırakmaktadır53.

Beslenmeye yönelik isteksizliğe bağlı beslenmeyi reddetme durumları: 
Yaşlı birey bilişsel süreçlerindeki gerilemelere bağlı olarak beslenmeyi 
reddedebilir ya da unutabilir. Ayrıca kendisinde görülen nörolojik problemler 
ve kas gücündeki azalmalara bağlı olarak hareketlerinde yavaşlama ve 
dengesizlikler görülebilir. Bazı durumlarda bağımlılığın artmasına bağlı olarak 
bakım vericisi tarafından uygulanan ihmal davranışları yaşlı bireyin besine 
ulaşmasını engelleyebilir. Bu durum yaşlı bireyin beslenmesinde yetersizliğe 
yol açabilir. Beslenmeyi sürdürmeye yönelik sorunu bulunan yaşlı bireylere 
bakım veren sağlık profesyonelleri ve bakım vericiler tarafından zorla besleme 
davranışları diğer etik sorunlardan biridir39.  
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Uygulanacak tedaviyi reddetme, erteleme veya sonlandırma kararını 
verememe/ vermesine izin vermeme: Yaşlı bireyin yaşadığı bilişsel gerilemeler ve 
sağlık sorunları kendisiyle ilgili kararları vermesini güçleştirebilir. Bu durumda 
uygulanacak tedavi ve bakıma onam verme kararı bireyin ailesine bırakabilir. 
Bu durumda yaşlı bireyin zarar görmemesi ve yapılan müdahalelerden en etkin 
yararı sağlamasına özen gösterilir. Bireyin karar verme kapasitesinin arttığı 
durumlarda bireyin karar verme durumu sorgulanmalıdır. Birey kompleks 
kararlara dahil olamıyorsa bile daha basit kararlar sunulabilir. Bireyin yerine 
başkasının vermiş olduğu kararlar etik sorunları oluşturur53.

İleri canlandırma tedavisini reddetme isteği: Bireyin vermesi gereken 
en önemli kararlardan biri kendi yaşamını etkileyecek ileri direktif kararıdır. 
Bireyin tedavi ve sağlık kuruluşu seçme, değiştirme, sağlık hizmetinden istediği 
ölçüde yararlanma, sağlığı ve yaşamına yönelik kararlar alma konusunda 
farkındalığının arttırılması gerekmektedir. Böylece kendisiyle ilgili alınacak 
olan ileri direktif kararında bireyin dini ve kültürel değerleri, kendisinin bireysel 
tercihi sorgulanmalıdır. Bireyin bilişsel yeteneği yerinde iken ileri direktif 
konusundaki yasal talimatı alınmış olmalıdır. Yeniden canlandırma (CPR) 
ve diyalize alınma gibi önemli kararlar yasal düzenlemelere uygun şekilde 
yapılmalıdır. Ancak yaşlı bireyin kararına saygı göstererek uygulanan ileri 
direktif kararı sağlık profesyonelleri açısından etik sorunları getirmektedir53.

Ötenazi kararı: Ötenazi kararı ülkemizde 01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı 
Resmî Gazete ’de yayınlanan “Hasta Hakları Yönetmeliği” 13. Maddesi’ne göre 
“tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından 
vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahi, kimsenin hayatına 
son verilemez.” İfadesiyle yasaklanmıştır53.

7. Sonuç ve Öneriler

Yaşlılık dönemi birey için sürekli ilerleyen kaçınılmaz bir süreçtir. Birey
yaşla birlikte kendi bedeninde ve toplum içerisindeki rollerinde birtakım 
sorunlarla karşılaşmaktadır. Toplumun sahip olduğu değerler, yaşlının toplum 
içindeki değerini ve yerini belirler. Toplum içerisinde aktif rollerinden geri çekilen 
yaşlı bireyler toplumun gölgesinde kalarak yaşamına devam etmektedir. Yaşla 
birlikte ortaya çıkan sağlık problemleri bireyin bakım ihtiyacını arttırmaktadır. 
Yaşlı bakım uygulamalarında birçok etik sorunla karşılaşılmış olup bu etik 
sorunların çözülmesine yönelik hemşirelik faaliyetlerinin planlanması ve 
yürütülmesi gerekmektedir. Yaşlı bireylere yönelik yaşlı ayrımcılığının ve etik 
ihlallerin önlenmesi ve bedensel gereksinimlerinin dışında mental durumunun 
korunması geropsikiyatri hemşireliği açısından önemlidir. 
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1. Giriş

Teknoloji çağında gelişmenin simgesi haline gelen inovasyon, farkındalık 
ve yaratıcılığın harmanlandığı bir süreci kapsamaktadır. Yenilik, 
yenileşim, yenilikçilik anlamlarına gelen ‘’inovasyon’’ kavramı, 

dünyanın tümünde gelişimin, değişimin ve farklılaşmanın en önemli güçlerinden 
birisi olarak özellikle son yıllarda sıkça tartışılmaya başlanmıştır (1).

İnovasyonun ifade ettiği anlamlar sadece teknoloji ile sınırlı kalmayıp 
bireysel, yönetsel, üretim ve pazarlama alanlarındaki yenilikleri de içermektedir 
(2). Ülkelerin, hem kalkınma güçlerini arttırmaları hem de rakiplerin giderek 
arttığı piyasada varlıklarını devam ettirebilmeleri için inovasyon büyük önem 
taşımaktadır (3). Tüm inovasyon çeşitleri sağlık sektörünün merkezi olan 
hastanelerde, hizmet sunumunu devam ettirebilme, sağlık personelinin ve 
hastaların ihtiyaçlarını karşılayabilme konusunda önem arz etmekte ve bu 
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doğrultuda da hastaneler inovatif olmak zorundadırlar (4). Sağlık hizmetlerinin 
sunumu konusunda özel bakış açısıyla da hemşirelikte inovasyon ile birlikte 
yeni yaklaşımlar, teknolojiler ve çalışma biçimleri geliştirilmektedir (5).

2. Hemşirelik/ Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde İnovasyon
Kullanımı

Sosyoekonomik durumlar, siyasi süreçler ve teknolojik gelişmeler ile 
birlikte ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresinin de rolleri değişmekte ve hastalarla 
etkileşim halinde bulunabilmek için inovasyona ihtiyaç duymaktadır (6,7).

Günümüz şartları doğrultusunda hem hemşireler için hem de psikiyatri 
hastaları ve yakınları için inovasyon kullanımı sosyal hayatı ve iş hayatını daha 
kolay hale getirebilmekte, hastalıkların kritik aşamaları anlaşılabilmekte ve 
öncü belirtilerin erken süreçte fark edilmesi ile durum karşısında uygun iletişim 
ya da müdahaleler belirlenebilmektedir (8).

Uluslararası Hemşireler Birliği (International Council of Nurses-ICN) 
(2009) raporunda hemşirelikte inovasyon kullanımının önemini vurgulamış olup 
sağlık alanında inovasyon kullanımını arttırmak ve geliştirmek amacıyla Avrupa 
Birliği ile iş birliği içerisinde 2009 yılını inovasyon yılı ilan etmiştir (4,5). 
Sağlık çalışanları inovasyonu yaygın ve etkili kullanan gruptur.  İngiltere’de, 
hemşirelerin çalışma ve bakım konusunda inovasyon kullanımlarını ve katkılarını 
ödüllendirmek amacıyla 27 yıldır “Hemşirelik Haberleri Ödülleri (Nursing 
Times Awards)” verilmektedir (9). İnovasyon müdahaleleri, hemşirelerin klinik 
araştırma yeteneklerini geliştirerek özgüvenlerini artırır ve mesleki eğitimde 
değer yaratır (10).

Ruh sağlığı alanında kullanılan inovasyon çalışmalarına bakıldığında 
sağlık hizmetleri, cep telefonları da dahil olmak üzere çeşitli farklı özelliklerdeki 
cihazlar aracılığı ile internet üzerinden elektronik yollarla sağlanmaktadır. 
Böylece hizmetlerin daha esnek bir şekilde sunulmasını ve bireysel hasta 
ihtiyaçlarına göre uyarlanmasını sağlayarak ruh sağlığı ve tedaviye erişimi büyük 
ölçüde arttırabilmektedir. Sensör teknolojisi, online terapi ve uzaktan video 
muayenesi ve aplikasyonlar (uygulamalar) hastaların katılımını sağlamak için 
alternatif ve etkin bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. İnovatif gelişmeler akıl 
sağlığı sorunları için hem değerlendirme hem de müdahaleye yeni yaklaşımlar 
oluşturmak için gerçek fırsatlar sunmaktadır (11). Video konferanslar tele-
psikiyatride en yaygın kullanılan yöntemlerden biri olup, sağlık profesyonelleri 
uzaktaki hastalarını güvenli video ve ses akış sistemleri ile takip edebilmekte ve 
uzaktan klinik ruhsal bakım sağlayabilmektedir (11-13).
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Psikiyatri hastalarının düzenli ve uzun süreli ilaç kullanmaları gerektiğinden 
ilaç yönetimi (ilaç temini, kullanım zamanı, dozu vb.) için bazı ilaç firmaları 
hastalara kullanım kolaylığı sunan inovatif girişimlerde bulunmaktadır. Bu 
uygulamalar; psikiyatrik semptom izleyici, günlük işlevselliği raporlama, 
randevu saati/ilaç alma hatırlatıcıları ve motivasyonel uyarıları içerir. Bunun 
yanı sıra kullanıcıyı ihtiyaç dahilinde otomatik olarak bir ruh sağlığı uzmanına 
bağlar. Hastalar, terapistlerinin normal çalışma saatleri dışında profesyonel 
desteğe erişmek için bu uygulamayı kullanabilmektedir (12).

Psikiyatri hemşireliği sadece birey ile değil, bireyin ailesi ve toplumun 
ruh sağlığının geliştirilmesinde, ruhsal hastalık ve buna bağlı ortaya çıkan 
sorunları önlemede, hastalıkla baş edebilme ve gerektiği durumlarda da 
bireylerin yaşamlarında anlam bulmada etkin rol oynamaktadır (7). Ruh sağlığı 
ve hastalıkları hemşirelerinin yaptıkları faaliyetler arasında kuram geliştirme, 
kuramları birbirleriyle birleştirme bulunmakla birlikte ruh sağlığı ve hastalıkları 
hemşirelerinde var olması beklenen karar verme ve kararı uygulama, durum 
analizi yapabilme, problemleri saptama ve çözüm üretebilme, alternatif 
çözümler üretebilme becerileri olduğu görülmektedir (14). Bu kapsamda 
inovasyonun kullanımı ruh sağlığı ve hastalıkları hemşirelerinin sahip oldukları 
tüm becerilerini rahatlıkla uygulamalarına olanak sağlayabilmektedir.

Tele-psikiyatri uygulamalarında aktif rol alan psikiyatri hemşireleri etkili 
iletişim kurma yetilerini kullanarak, sağlık bakımının niteliğine yön vermektedir 
(15). Bu amaçla, tele-psikiyatri alanında hizmet sunumu gerçekleştirecek 
sağlık profesyonellerinin teknik eğitim almış olması ve uygulama ile ilgili 
tele-hemşirelik rehberlerinin oluşturulması gelişen bakım anlayışıyla paralellik 
gösterecektir (16). Gerekli donanıma sahip hemşireler inovasyonu kullanarak 
hastalar ve aileleri ile hastane ortamında olmaları gerekmeden iletişim halinde 
olabilmektedirler (17). 

İnovasyon sayesinde özellikle yaşlı ve engelli bireylerin kısıtlanmış fiziksel 
kabiliyetleri dolayısıyla evde sağlık hizmetlerinde tercih edilen bir uygulamadır. 
Evde bulunan psikiyatri hastaları ve aileleri için inovatif yöntemlerden olan 
tele-psikiyatri, bireylerin evinde ya da gizlilik açısından kendilerini güvende 
hissedebilecekleri bir ortamda, kendi tayin ettikleri bir zamanda, çalışıyorlarsa 
iş yerinden izin almak zorunda kalmadan ve sağlık kuruluşuna gelmeye bağlı 
damgalama endişesi yaşamadan uzaktan ruh sağlığı hizmeti alabilmelerine 
olanak sağlamaktadır (18).

Tele-psikiyatride kullanılan taşınabilir bilgisayarlar, telefon, video 
konferans, internet, radyo, sms, aplikasyon uygulamaları, monitör, ev tipi 
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sağlık araçları ve diğer ek cihazlarla bağlanılan iletişim sistemleri ile çift yönlü, 
anında ve etkili bakım, tedavi ve izlem sağlanabilmektedir (16-17). Aynı şekilde 
hastalar da sağlık çalışanları ile görsel-işitsel teknolojik araçlar vasıtasıyla eş 
zamanlı iletişime geçebilmektedir (14).

3. Psikiyatride İnovatif Uygulama Kullanılabilen Hasta Grupları

Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinde inovatif yöntemlerin başında
hastalarda tele terapi uygulamaları gelmektedir. Bu uygulama özellikle 
damgalamanın olduğu yerlerde fazlasıyla kolaylık sağlamaktadır. Hastaların 
kendilerini daha özgür ifade etmeleri ve tedavi süreçlerinin daha hızlı 
ilerlemesi için tele psikiyatri uygulamalarının arttırılması gerekmektedir. Tele 
psikiyatri uygulamaları hem hastanede çalışan hekim, hemşire hem de tedavi 
alan hastalar için maliyeti azaltmakta, zamanı daha etkin kullanmalarını 
sağlamakta, ayrıca zaman kısıtlaması olmadan uygun olunduğunda görüşmeler 
yapılabilmektedir.

Hapishanedeki bireylerin karmaşık ruh sağlığı gereksinimlerinin olduğu 
ve tele psikiyatri uygulamalarının ruh sağlığı hizmetlerinin erişilebilirliğini 
ve kalitesini geliştirmek için iyi bir strateji olduğu belirtilmektedir. Bu sayede 
ötekileştirilmiş birey olmanın dışına çıkarak kendilerini ifade etmelerine ve 
sosyalleşme noktasında ilk adımı atmaları sağlanmaktadır. Huzurevinde yaşayan 
bireyler için, özellikle kırsal alanlarda ruh sağlığı hizmetlerine erişimdeki 
eksiklik önemli morbidite veya ölüm nedenleri arasında belirtilmektedir. 
Özellikle ölüm korkusu ve yalnızlığın vermiş olduğu psikolojik yorgunlukla 
birlikte yaşlılarda farklı ruhsal sorunlar oluşabilmektedir. Bu konuda yaşadıkları 
çaresizlik duygusunun önüne geçilmesi ve etkili bir iletişim kurulmasında tele 
psikiyatri uygulaması kullanılabilmektedir (18).

Şizofreni bozukluğu olan bireylerde telefonla problem çözme müdahalesi 
ile kısa mesajın hastaların ilaç uyumları üzerine etkisini incelemek amacıyla 
yapılan bir çalışmada, her iki uygulamanın birlikteliğinde, ilaç uyumunun arttığı 
saptanmıştır. Depresyon ve madde kullanım problemi yaşayan bireylerle yapılan 
bir çalışmada, tele hemşirelik temelli programın psikiyatrik tedaviye katılımı 
artırdığı saptanmıştır. Özkan ve ark.nın şizofreni hastalarının bakım verenlerine 
uygulanan psikoeğitim ve telepsikiyatrik izlemin; bakım verenlerin aile yüküne, 
depresyona ve duygu dışavurumuna etkisini inceledikleri çalışmada, bakım 
vericilerin aile yükü, duygu dışavurum ve depresyon düzeylerini azalttığı ve 
hasta bakımında aileye destek olduğu saptanmıştır (19).
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Bilgisayar ve internet kullanımı dışında tele sağlık hizmetlerinde kullanılan 
yöntemlerden tele psikiyatri ile  hemşireler danışmanlık hizmeti verebilmektedir. 
Örneğin; meme kanserli hastaların ameliyat sonrası bilgi gereksinimlerini 
belirlemek ve hastalara bilgilendirme yapmak amacıyla telefonla takip 
edilen hastaların hepsinin bilgi gereksinimi olduğu ve telefonla danışmanlık 
hizmetinden memnun oldukları saptanmıştır (20). Sağlık alanında profesyonel 
olmayan kişilerin bilgilendirme amaçlı web sitelerini kullanmaları ve kaynak 
belirtmeden yapılan yayınlar sebebiyle, internetten elde edilen bilgilerin 
güvenirliliği ile ilgili kaygılar ortaya çıkmaktadır. Hemşirelerin, internette 
hastaların doğru bilgi kaynaklarına ulaşmaları için danışmanlık hizmeti vermesi 
gerekebilmektedir (21-22).

4. Sonuç ve Öneriler

Teknolojinin hızla gelişmesi ve yaşam şartlarının değişmesiyle birlikte,
sunulan sağlık hizmetlerinde güncellemeler yapılması gerekmektedir. Ruh 
sağlığı ve psikiyatri hemşireleri hem hastane ortamında hasta bakım ve 
tedavileri ile hem de taburculuk sonrasında teknolojik cihazlarla (özellikle de 
telefon aracılığı ile) hasta ve yakınları ile görüşmekte ve hastanın alevlenme 
dönemlerinin başlayacağı ya da başladığı süreçte neler yapılması gerektiği 
konusunda hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmektedir. En kolay erişim 
sağlanabilen telefon desteğinin kullanılması, ilaç tedavisine uyumu iyileştirmek 
ve semptomların şiddetini ve hastane başvurularını azaltmak için etkilidir. 
Böylece hasta/hasta yakını hastane ortamında olmasa bile ani gelişecek durumlar 
karşısında hazırlıklı olmakta ve hemşirelere her an ulaşabilecekleri için güven 
duymakta, stres yaşamamaktadırlar. Ancak buna ek olarak inovasyon konusunda 
yetkin olan ruh sağlığı ve psikiyatri hemşirelerinin de iş yükünde artış olacağı 
belirtilmektedir. Psikiyatri hemşirelerinin sadece hastanede değil, hastane dışı 
ev takiplerinde hem telefon hem de diğer teknolojik cihazlar ile daha sık görev 
alması, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşirelerinin tamamına inovatif yaklaşımın 
benimsetilmesi ve aktif kullanıma teşvik edilmeleri önerilmektedir.
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1. Giriş

Mikotoksinler, filamentli mantarlar veya küfler tarafından üretilen 
toksik sekonder metabolitlerdir ve “gelişmiş omurgalılara ve diğer 
hayvanlara doğal bir yolla düşük konsantrasyonda verildiğinde toksik 

bir tepki uyandıran doğal ürünler” olarak tanımlanmaktadır. (1) Günümüzde 
400’den fazla mikotoksin tanımlanmıştır. Bunlar çeşitli besinlerde ve yemlerde 
kontaminasyon sonucu bulunabilmektedir. Modern gıda zincirinde en yaygın 
olarak bulunan mikotoksinler ise; okratoksin A (OTA), aflatoksin, patulin, 
fumonisin, sitrinin, ergot alkoloidleri, deoksinivalenol ve zearalenondur. (2) 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) özellikle tahıllar, pirinç ve kabuklu yemişler dahil 
olmak üzere dünya çapındaki tarımsal ürünlerin en az %25›inin mikotoksinlerle 
kontamine olduğunu tahminleri arasında belirtmiştir. (3) Kontamine besinlerde 
ve yemlerde bulunan mikotoksinler, insanlarda ve hayvanlarda karsinojenik, 
hepatotoksik, nefrotoksik ve immünotoksik gibi ciddi yan etkilere neden 
olabilmektedir. (4, 5)
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OTA, tahıllardan kuru meyvelere, şaraptan kahveye kadar çok çeşitli 
üründe bulunan, doğal olarak oluşan besin kaynaklı bir mikotoksindir. Başlıca 
Aspergillus ve Penicillum mantarları tarafından üretilmektedir. Birkaç farklı 
mantar tarafından üretilen OTA suda az, organik çözücüler ile iyi çözünen 
renksiz ve kristal yapıda olan bir bileşiktir. Sindirim sisteminde a-kimotripsin ve 
karboksipeptidaz enzimleri ile sindirilmektedir ve ısıya dayanıklı olduğu farklı 
besinlerle yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. (6) Buna ek olarak, FAO, Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) ve Gıda Katkı Maddeleri Komitesi (JECFA) OTA’nın 
buğday, arpa ve çavdar için üst limitini 5 mcg/kg olarak belirlemiştir. (7) 

2. Okratoksin A’nın Sağlık Üzerine Etkileri

OTA kimyasal olarak kararlı bir bileşiktir ve sıradan besin işleme yöntemleri
ile yok edilememektedir. İnsanlarda ve hayvanlarda toksik ve kanserojenik 
etki göstermektedir. Özellikle böbrek dokusunda kansere neden olduğu farklı 
hayvan türleri üzerinde gösterilmiştir. Bununla ilgili olarak, Uluslararası 
Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) OTA’yı muhtemel kanserojen kimyasallar 
listesine (Grup 2B)  dahil etmiştir. OTA 1970’lerden itibaren Balkan Endemik 
Nefropatisi (BEN) nden sorumlu tutulmaktadır. Yapılan araştırmalara göre OTA 
ile kontamine tahıllarla beslenen toplumda BEN’in görülme oranının daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir. OTA’nın böbreklere olan hasarının belirlenmesi 
için yapılan otopsilerde böbrek ağırlığının 20-40 g arasında değiştiği ve 
böbreklerde lezyonların meydana geldiği rapor edilmiştir. (8) OTA yalnızca 
böbrek dokusunu etkilemeyip, kontamine yemlerin ve besinlerin tüketilmesi 
sonucu toksin kan, karaciğer, kas, yağ ve diğer dokulara dağıldığı bilinmektedir. 
Bununla birlikte yağda çözünme özelliğine sahip olan OTA, yağ dokusunda 
birikmektedir ve toksisitesi artmaktadır. (9) 

OTA’nın sağlık üzerine diğer olumsuz etkileri arasında immünotoksisite, 
makro moleküllerin sentezinin inhibisyonu, mitokondriyal solunumun 
bozulması, artan lipit peroksidasyonu, genotoksisite ve nörotoksisite sayılabilir. 
Yapılan in vivo ve in vitro çalışmalarda OTA tarafından indüklenen oksidatif stres 
ve serbest oksijen radikallerinin inflamasyon ve toksisite gelişiminde önemli rol 
oynadığı belirtilmiştir. (10) Diğer önemli bir husus OTA uygulanan hücrelerde 
reaktif nitrojen türlerinin seviyesindeki artıştır. Bu artışın nedeni nitrojen 
oksit sentaz enzim ekspresyonunun OTA tarafından indüklenmesidir. Serbest 
oksijen radikalleri ve serbest nitrojen radikallerinin oluşumunda OTA’nın DNA 
ekspresyonu üzerindeki etkisi dikkat çekmektedir. Dolayısıyla oksidatif stres ve 
nitrozatif stres, OTA’nın neden olduğu DNA hasarı ile ilişkilendirilmektedir. (11)
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Karaciğer OTA ve diğer mikotoksinlerin biyoinformasyonunun 
gerçekleştiği ana organlardan biridir. Yüksek OTA konsantrasyonları karaciğerde 
ciddi lezyonlara neden olurken düşük konstantrasyonda maruz kalınan OTA’nın 
etkinliği net değildir. (12) OTA’nın hepatotoksik etkisi MAPK, TNF ve IL-17 
sinyal yolakları ile açıklanmaktadır. Buna göre karaciğer dokusunda OTA 
tarafından indüklenen DNA hasarı, inflamasyon ve oksidatif stres sonucu hücre 
zarı proteinlerinin sentezi inhibe edilmekte ve lipit yapısı zarar görmektedir. 
Diğer taraftan OTA yalnızca karaciğer dokusu üzerinde değil aynı zamanda 
gastrointestinal sistem dokularında da sitotoksik etkiye sahiptir. (13) 

Gastrointestinal sistem, mikotoksinlere karşı ilk fizyolojik bariyer olmasının 
yanı sıra, kontamine gıdaların tüketilmesini takiben bu toksiklerin ilk hedefidir. 
Mikotoksinlerin bağırsak epiteli ile ilk etkileşimi göz önüne alındığında, bu 
konu son on yılda belirgin bir ilgi görmüştür ve çeşitli mikotoksinlerin hassas 
bağırsak yapıları ve bağırsak bütünlüğü üzerindeki olumsuz etkilerine dair 
artan kanıtlar vardır. Ayrıca, bir yandan başta çiftlik hayvanları olmak üzere 
birçok bakterinin mikotoksinleri metabolize ederek veya onlara bağlanarak 
mikotoksin etkilerinden koruma yeteneğine sahip olduğu bilinirken, diğer 
yandan bazı çalışmalar mikotoksinlerin bağırsak mikrobiyotasını olumsuz 
yönde etkilediğini göstermiştir. Bununla birlikte, mikotoksinlerin bağırsak 
mikrobiyotası üzerindeki etkisi yeterince araştırılmamıştır. (5)

3. Bağırsak Mikrobiyotası ve Disbiyozis

Bağırsak mikrobiyotası, konakçı sağlığına olumlu etkileri olan bir organ
olarak düşünülebilir. Gastrointestinal sistemde lokalize olan trilyonlarca 
mikroorganizma besin ögelerinin biyotransformasyonu, bazı vitaminlerin 
üretimi, mukozal bağışıklığın sağlanması, bağırsak-beyin aksı gibi metabolik 
proseslerde görev almaktadır. (14) İnsan bağırsak mikrobiyotasında başlıca 
bulunan bakteri filumları Bacteriodetes, Firmicutes, Actinobacteri ve 
Proteobakterilerdir. Bu bakteri filumlarındaki büyük değişiklikler veya yeni 
bakteri gruplarının gelişmesi disbiyozise neden olmaktadır. Diğer taraftan bağırsak 
mikrobiyotasındaki mikrobiyal çeşitliliğin azalması ve Proteobakterilerin 
çoğalması disbiyozis olarak adlandırılmaktadır. Genellikle inflamatuar bağırsak 
hastalıkları, otoimmün hastalıklar ve nörolojik bozukluklarda disbiyozis durumu 
ile karşılaşılmaktadır. (15)

Bağırsak mikrobiyotasının şekillenmesinde ekzojen ve endojen birçok 
faktör etkilidir. Beslenme örüntüsü, alınan ilaçlar, intestinal mukoza ve bağışıklık 
sistemi bağırsak mikrobiyota kompozisyonunu etkileyen faktörler arasında yer 
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almaktadır. Bu değişiklikler nedeniyle oluşan oksidatif stres, bakteriyofajlar ve 
bakteriyosinler disbiyozisin şiddetini arttırmaktadır (Şekil 1). Diğer taraftan 
Firmicutes ve Bacteriodestes bolluğunun artması patolojik sonuçlara neden 
olmazken, Enterobacteriacea familyası gibi bakteri gruplarının genişlemesi 
disbiyozisi tetiklemektedir. (16) 

Şekil 1. İntestinal disbiyozise neden olan faktörler. (16)

4. Mikotoksinler ve Bağırsak Mikrobiyotası Etkileşimi

Mikotoksinler ve bağırsak mikrobiyotası arasındaki etkileşim farklı
mekanizmalar ile açıklanmaktadır. Bunlardan ilki, bağırsak mikrobiyotasının 
mikotoksinlerin toksisitesini değiştirme yeteneğidir. Bağırsak mikrobiyotasında 
bulunan mikro organizmalar tarafından salınan bazı enzimler, mikotoksinlerin 
kimyasal dönüşümüne neden olmaktadır. Gerçekleşen bu reaksiyon sonucunda 
mikotoksinler hidrolize uğramaktadır ve daha az toksik metabolitler 
oluşmaktadır. Bunun yanında bağırsak mikrobiyotasından salınan bileşiklerin 
mikotoksinleri bağlaması ve gastrointestinal sistem tarafından mikotoksinlerin 
emilimini azaltma yeteneğidir. Benzer şekilde mikotoksinler de bağırsak 
mikrobiyotası üzerinde bazı etkilere sahiptir. Mikotoksinler, antimikrobiyal 
özelliği sayesinde bağırsak dokusunu, mukus salınımı ve bağışıklık sistem 
hücrelerini etkilemektedir. Dolayısıyla bağırsak dokusunda meydana gelen 
değişiklikler mikrobiyotadaki popülasyon dengesini değiştirerek disbiyozise 
yol açabilir. Disbiyozis sonucu bakteriyel translokasyon kronik veya bulaşıcı 
hastalıkların başlamasından sorumlu olabilir (Şekil 2). (17-19)
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Şekil 2. Bağırsak mikrobiyotası ve mikotoksinler arasındaki etkileşim.

4.1.	Okratoksin	A’nın	Bağırsak	Mikrobiyotasına	Etkisi

Gastrointestinal sistem, sindirim ve emilim süreçlerinde mikotoksinlere 
en çok maruz kalan organları içermektedir. Dolayısıyla mikotoksinler bağırsak 
hasarı, inflamasyon ve bağırsak mikrobiyota disbiyozunu indükleyerek 
bağırsak homeostazını bozmaktadır. (20) Wang ve arkadaşları (21), OTA’nın 
Lactobacillaceae’nin nispi bolluğunu arttırdığını ancak Bacteroidaceae’nin 
nispi bolluğunu ve genel olarak mikrobiyota çeşitliliğini ve bolluğunu 
azalttığını tespit etmiştir. Buna göre OTA’nın lipopolisakkaritler (LPS) üreten 
Bacteroides’in nispi bolluğunu arttırdığını ve ayrıca karaciğerde LPS birikimini 
ve inflamasyonu indüklediğini öne sürmüştür. Yapılan bir diğer çalışmada 
OTA’nın kolonik mikrobiyotanın metabolizması üzerinde önemli bir etkisinin 
olduğu, Lactobacillus spp. ve Bifidobacteria spp. gibi yararlı bakteri bolluğunu 
azalttığı dinamik simülasyon modelinde gösterilmiştir. (22) İmmünomodülatör 
etkisi olan OTA, jejunumda IL-1β, Nf-kb ve TNF-α gibi proinflamatuar 
sitokinlerin sekresyonunu arttırdığı; anti-inflamatuar faktörlerden IL-10 ve IgA 
düzeylerini azalttığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda günlük 50 mg/kg’lık OTA 
müdahalesinin ardından lamina proprianın zarar gördüğü, bağırsak villuslarının 
ise kısa, kalın ve ödemli olduğu gözlemlenmiştir. (23) Literatüre bakıldığında, 
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OTA’nın gastrointestinal sisteme verdiği hasarı module etmek için çeşitli 
müdahaleler yapılmıştır. Buna örnek olarak deney hayvanları ile yapılan bir 
çalışmada selenyumla zenginleştirilmiş yem müdahalesinin (0.4 mg/kg/yem 
selenyum) OTA’nın neden olduğu bağırsak hasarını önlediği ve mikrobiyota 
çeşitliliğini koruduğu belirlenmiştir. (24) OrsOlic ve arkadaşları (25), balın (2 g/
kg/gün) ve quarsetinin (50 mg/kg/gün) bağırsak mikrobiyotasının modülasyonu 
yoluyla karaciğer ve böbrekteki OTA hasarını azalttığını bildirmiştir. Bu 
da bal ve kuarsetinin antiinflamatuar etkileri nedeniyle OTA’nın bağırsak 
mikrobiyotası üzerindeki etkilerini önlediğini düşündürmüştür. Başka bir 
çalışmada OTA ile indüklenen oksidatif hasarın kurkumin (400 mg/kg) 
suplementasyonu ile hafifletildiği belirlenmiştir.  Yapılan bu çalışmaya göre 
kurkumin uygulanan grup OTA uygulanan grupla kıyaslandığında bağırsak 
mikrobiyotası çeşitliliğinin ve bolluğunun arttığı, kurkuminin bütirik asit 
üreten bakterilerin (blautia, butyricicoccus ve butyricimonas) azalmasını 
önleyerek lipit metabolizmasını da düzenlediği rapor edilmiştir. (26) Benzer 
bir çalışmada OTA (2 mg/kg yem) maruziyetinden sonra aynı dozda kurkumin 
uygulandığında IL-1β, TNF-α ve malondialdehit (MDA) düzeylerinin azaldığı 
ve glutatyon peroksidaz (GPx) aktivitesini arttırdığı saptanmıştır. (27) Damiano 
ve arkadaşlarının (28) çalışmasında ise OTA’nın (0,5 mg/kg) neden olduğu 
oksidatif hasarın azaltılmasına yönelik kurkumin müdahalesinin (100 mg/kg) 
süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve GPx aktivitesini arttırırken MDA 
düzeyini azalttığı rapor edilmiştir.

OTA tarafından indüklenen inflamasyon ve gram negatif bakterilerin 
ürettiği LPS disbiyoza, instetinal bariyer hasarına ve TLR4 sinyal yolağının 
uyarılmasına neden olmaktadır. Bu yolağın aktivasyonu bağırsakta 
proinflamatuar sitokinlerin üretimini de beraberinde getirmektedir. (29) 
Roquetto ve arkadaşları (30) propolisin TLR4 yolak aktivitesini düzenlediğini, 
bağırsak mikrobiyotasını modüle ederek LPS üretimini ve inflamatuar yanıtı 
azalttığını yüksek yağlı diyet uygulanan fare modelinde göstermiştir. Benzer bir 
çalışmada diyabetik ratlara uygulanan propolisin (80, 160 ve 240 mg/kg/gün) 
bağırsak mikrobiyotası kompozisyonunu iyileştirdiği, instetinal bariyerinde 
bulunan tight junction proteinlerinin düzeyini ve feçesteki kısa zincirli yağ 
asidi (KZYA: asetat, bütirat ve propiyonat) içeriğini arttırdığı belirlenmiştir. (31) 
Ancak OTA’nın neden olduğu instetinal bariyer hasarı, inflamasyon ve disbiyoz 
durumunda uygulanan tedavilere yönelik oldukça sınırlı çalışma bulunmaktadır 
ve yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
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5. Sonuç

Metabolik aktivitesi ve yapısal farklılığı nedeniyle önemli işlevlere sahip 
olan bağırsak mikrobiyotası ve mikotoksinler arasında bazı etkileşimler meydana 
gelmektedir. Burada bağırsak mikrobiyotasının mikotoksinlerin hidrolizini ve 
bir dizi reaksiyon sonucu toksisitesini azalttığı bilinmektedir. Diğer taraftan 
mikotoksinlerin bakteri popülasyonunda önemli değişikliklere neden olarak 
disbiyozise yol açtığı belirtilmektedir. Mikrobiyota çeşitliliğini ve bolluğunu 
etkileyen OTA, bazı proinflamatuar parametrelerin salınımını arttırmaktadır. 
Böylece bağırsak dokusunda belirgin bir inflamasyon meydana gelmektedir ve 
patojenik özellikteki bazı bakterilerin çoğalmasına neden olmaktadır. OTA’nın 
bağırsak mikrobiyotasındaki olumsuz etkilerini azaltmak için bazı müdahale 
yöntemleri geliştirilmiştir. Selenyum, kuarsetin ve kurkumin gibi antioksidan 
etkiye sahip besin desteklerinin OTA toksisitesini azalttığı belirlenmiştir. 
Ancak yapılan çalışmalar oldukça sınırlı düzeydedir ve bu konu ile ilgili yeni 
çalışmalara ihtiyaç vardır. Bununla birlikte gıda güvenliğini tehdit eden OTA 
ve bağırsak mikrobiyotası arasındaki etkileşim ağı hakkında daha kapsamlı 
çalışmalar yapılması önerilmektedir.  
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Şiddet, özellikleri ve etkileri yadsınamaz olduğu için her alanda en 
çok araştırılan konulardan biridir. Ancak psikolojik şiddet görüldüğü ya da 
uygulandığı her zaman fark edilmeyebilir çünkü çok daha incelikli bir olaydır. 
Her zaman gözle görülür, fark edilebilen gösterim şekilleri olmayabilir. 
Psikolojik şiddette yeni unsurları ortaya çıkaracak terimlerden biri de psikolojik 
kurgu olarak tam olarak açıklığa kavuşturulmamış kabul edilen gaslighting›dir. 
İlk olarak Patrick Hamilton tarafından aynı adlı oyununda ortaya atılan 
gaslighting, bir bireyin bağımsız düşünme yeteneğini «yok etmeyi» amaçlayan 
ve bilişsel uyumsuzluk olarak adlandırılan bir duruma neden olan bir duygusal 
manipülasyon biçimidir. Bilişsel uyumsuzluk, kişinin zihinsel düşünce biçimini 
kaybetmesine ve kendi düşüncelerini ve inançlarını sorgulamasına neden olan 
bir iç çatışma biçimidir. Bu zorbalık durumu kişide, aşırı kendinden şüphe 
duymaya, depresyona, kaygıya ve bağımlılığa yol açabilmektedir. Günümüzde 
taramalarda, yılın en çok aranan kavramı olduğu görülmektedir. Bu nedenle 
kavramla ilgili teorik bir inceleme yapılmıştır.

1. Gaslighting Kavramının Kısa Tarihi

Gaslighting terimi, George Cukor’un 1944 Oscar ödüllü
filmi Gaslight’a uyarlanan Patrick Hamilton›ın (1939) 1938 tarihli İngiliz 
oyunundan gelmektedir. Filmin konusu, Gaslight’ta beyaz bir adam 
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olan Gregory, beyaz bir kadın ve ana karakter olan karısı Paula›yı akıl sağlığını 
kaybettiğine inandırmasıdır. Hikayenin 1944 film versiyonunda, kendisine 
Gregory Anton diyen (ama gerçekte Sergius Bauer olan) bir adam, karısı Paula’yı 
aklını kaybettiğine ikna etmeye çalışır. Amacı, evlerinin en üst katında saklı 
olduğunu bildiği mücevherleri aramaya devam edebilmek için onu hastaneye 
yatırmaktır. Bunu Paula’yı ve diğerlerini manipüle ederek yapar. Bu nedenle 
kendi gerçeklik anlayışından şüphe duymasına neden olmak için ona değerli 
bir aile yadigarı olduğu iddia edilen bir broş verir, ancak onu kaybetmiş olması 
gerektiğine inandırmak için onu çantasından gizlice çıkarır. Oturma odalarının 
duvarından defalarca fotoğraf çeker ve onu oraya saklayanın Paula olduğunu 
iddia ederek bir dolabın arkasına saklar. Biraz ironik bir şekilde, Paula’nın 
geceleri evde yalnız olduğuna inandığında loş gördüğü gaz lambası ve duyduğu 
ayak sesleri, Paula’nın evlerinin en üst katındaki mücevherleri sinsice aramasının 
istenmeyen etkileri gibi görünüyor. Bu arada Sergius, Paula’ya bir inkar, 
yalanlar, suçlamalar, saptırma ve samimiyetsiz bir ilgi karışımıyla davranır ve 
kendi akıl sağlığından şüphe etmeye başlayana kadar manüplasyonlarına devam 
eder. Bu film aracılığıyla gaslighting teriminin doğuşu, bazı psikanalistler/
psikanalitik akademisyenler ile aile içi ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet 
konusunda akademisyenler tarafından tartışmanın merkezi haline gelmiştir (1). 
Gaslighting, 1944 filminde olduğu gibi, tipik olarak erkekler tarafından kadınlara 
yapılan bir psikolojik taciz yöntemi olarak, öncelikle kişilerarası ilişkiler içinde 
teorileştirilmiştir. Fakat gaslighting, psikolojik tacizden çok daha derin anlamlar 
taşıyan bir durumdur.  

2. Gaslighting Kavramsal Çerçevesi

Gaslighting ile ilgili mevcut akademik literatür 1960’lara kadar
uzanmaktadır. Öncelikle filozofların ve psikodinamik araştırmacılarının alanı 
olmuştur. Felsefi literatür, büyük ölçüde test edilmemiş birçok ampirik düşünceyi 
içeren etik ve epistemolojiye odaklanır. Örneğin, bazı yazarlar gaslighting’in 
öncelikle kadınları, ırksal azınlıkları ve LGBTQ bireyleri etkilediğini öne 
sürmektedirler (1-3). Bu olgu ilk kez 1940’larda adlandırılmasına rağmen, 
gaslighting terimi, son zamanlarda daha yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Günümüzde bu terim, felsefe ve siyaset biliminden (4), sosyal ilişkilere (5), 
işyerinden (6), sağlık ve ruh sağlığı hizmetleri ortamlarına (7) kadar çok çeşitli 
bağlamlarda uygulanmaktadır. Bu nedenle, literatürde kavramsal olarak farklı 
tanımlara rastlanmaktadır. 
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Gaslighting kavramını kullanmış olan antropologlar, gaslighting’i 
sosyal ve psikolojik temele dayandırmışlardır. Birleşik Krallık’ta yaşayan 
kendi deneyimlerine vurgu yapan Pakistanlı Müslüman Salma Siddique, 
kavramı “Kültürler arası bir tür psikolojik taciz” olarak tanımlamaktadır (8). 
Gaslighting, hedeflenen bir bireye veya hedeflenen bir grubun üyelerine şüphe 
tohumları ekmeyi amaçlayan, onların kendi hafızalarını, algılarını ve akıl 
sağlıklarını sorgulamalarını sağlayan bir psikolojik manipülasyon biçimidir. 
İnatçı inkar, yanlış yönlendirme, çelişki ve yalan söylemleri kullanarak, 
mağduru istikrarsızlaştırmaya ve mağdurun inancını meşrulaştırmaya çalışılır 
(9,10). Mağdurdan bilgi saklamak, istismarcının bakış açısına uyacak şekilde 
karşı bilgi vermek, bilgiyi göz ardı etmek, sözlü taciz (genellikle saldırgan 
şakalar şeklinde), mağdurun dikkatini dış kaynaklardan bloke etmek ve başka 
yöne çevirmek, mağduru önemsizleştirmek gashlighting işaretleridir. Amaç 
mağdurun kendilik değerini ve yavaş yavaş düşünce sürecini zayıflatmaktır 
(11). Gaslighting’in en yaygın üç yöntemi saklanma, değiştirme ve kontroldür. 
İstismarcı, kurbandan bazı şeyleri ve bilgileri saklamak, kurbanla ilgili bir 
şeyleri değiştirmek, böylece kurbanın istismarcının fantezisine dönüşmesini ve 
kurbanı tamamen kontrol etmesini ister (12). 

İstismarcı, mağdurun duyguları, düşünceleri veya eylemleri üzerinde 
tam kontrol sahibi olmak ister. Gaslighting, kurumsal ve sistematik olarak 
özel ilişkilerde, okulda bir tür zorbalık olarak, işte bir mobbing biçimi olarak 
ortaya çıkabilir. İş yerinde gaslighting, bireylerin meslektaşlarının kendilerini 
ve eylemlerini kariyerlerine zarar verecek şekilde sorgulamalarına neden olacak 
eylemlerde bulunmasıyla ortaya çıkabilmektedir (1). Mağdur kasıtlı olarak 
dışlanabilir, dedikodu konusu yapılabilir veya mağdurun güvenini sarsmak 
amacıyla ısrarla itibarını sarsabilir veya sorgulanabilir. Fail, konuşmaları 
algılanan hatalara veya yanlışlara yönlendirebilir (3).  

Gaslighting, istismarcının güçlü bir silahıdır. Gaslighting, özellikle 
uzun süreli olduğunda anksiyete, depresyon ve hatta psikoza neden olabilir. 
Zihinsel ve duygusal istismar, bilişsel ve duygusal hasarla birlikte birçok 
olumsuz düşünce ve duygu düğümünün oluşmasına neden olur. Bu tür tacizciler 
(gaslighters), kurbanın kendi kendine şüphe duymaya başlaması için kurbanın 
iç gözlem aynasını kırmayı sever. Gaslighter’ların çok güçlü silahı dedikodudur. 
İstismarcılar genellikle kurbanlarına iftira atar ve genellikle yalan söylemekte 
çok ısrarcıdır. Gaslighters, cok popüler olan taktik, sıcak-soğuk davranışıdır. 
Fail bazen mağdurun kafasını karıştırmak için olumlu pekiştireçlerde bulunup, 
geri kalan zamanlarda çok kötü ve soğuk davranabilmektedir. Gaslighters ayrıca 
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kusurlarını kurbana yansıtarak kurbanın yaratıcı fikirleri ve erdemleri kendi fikri 
gibi beyan edebilmektedir (3,13-15). 

2.1.	Irkçı	Gaslighting

“Irkçı Gaslighting”de Angelique Davis ve Rose Ernst, gaslighting’in beyaz 
olarak nitelendirilen bireylerin siyahi bireylere göre üstünlüğüne direnenleri 
hedef alan yapısal bir fenomen olarak anlaşılması gerektiğini savunmaktadır. 
Davis ve Ernst, terimi Gaslight’ta temsil edilen kişilerarası psikolojik taciz 
biçiminde kullanımını netleştirerek, ırkçı gaslighting’in “makro düzeyde ırksal 
gösteriler” ve perde arkasını yapan diğer sosyo-kurumsal süreçler hakkında 
ifadelere açıklık getirmişlerdir (16). Bütün, parçayı simgeler. Bunun tersi de 
geçerlidir, ancak bu gaslighting, toplumdaki güç ve şiddet davranış şekillerinin 
kusursuz bir temsili olduğu savunulmaktadır. 

2.2.	Kültürel	Gaslighting	

Araştırmacı Sweet ( 2019), “Gaslighting temelde sosyal bir olgudur. İstismar 
edici zihinsel manipülasyona girişmek kesinlikle psikolojik dinamikleri içerir, 
ancak akademisyenler bugüne kadar gaslighting’e gücünü veren sosyal özellikleri 
göz ardı ettiler” ifadesinde bulunmuştur (1). Feminist Hypatia dergisi için yakın 
zamanda yayınlanan bir makalede akademisyenler «epistemik gaslighting ve 
baskının yapısal boyutlarını» incelemişlerdir (17). Bu akademisyenler, kültürel 
(ve tıbbi) gaslighting (18), beyaz-feminist gaslighting (19), ve gaslighting’e 
epistemik direnç (20) konularına açıklık getirmiştir. Bu yeni çerçeveler, özellikle 
Elena Ruíz ve Nora Berenstain’in gaslighting’in ırksallaştırılmış yönlerini 
detaylandırmışlardır. 

2.3.	Tıbbi	Gaslighting	

Tıbbi gashlighting, bir hastanın hastalığını tamamen yanlış yönlendiren 
ya da inkar eden doktorları veya tıp pratisyenlerini tanımlamak için kullanılan 
bir terimdir. Örneğin, hastalara hasta oldukları halde yanlış bir şekilde 
hasta olmadıklarını söylemek veya bir hastanın fiziksel hastalığını veya 
semptomlarını psikolojik bir faktörlere bağlamaktır. Ağustos 2018’de The 
Atlantic , tıbbi gaslighting olgusunun altını çizen bir makale yayınlanmıştır 
Makalede, «sağlık uzmanları semptomları hafife aldığında veya ortadan 
kaldırdığında» ortaya çıkan ve kadınların yetersiz sağlık hizmetlerine ilişkin 
açıklamalarına odaklanan bir akım haline getirilmesine değinmektedir. Sosyolog 
Jennifer Sebring, tıbbi gaslighting’i “sağlık hizmetlerinin temelini oluşturan 
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derinlemesine yerleşik ve büyük ölçüde karşı çıkılmamış ideolojilerin” sonucu 
olarak tanımlıyor (21).

Northwell Health’in Katz Kadın Sağlığı Enstitüsü’nün kıdemli başkan 
yardımcısı ve “Heart Smarter for for” kitabının ortak yazarı Stacey E. Rosen, 
“Tıbbi gaslighting, sağlık hizmeti ile ilgili endişelerin göz ardı edildiği, 
duyulmadığı ve en aza indirildiği zamanı ifade etmektedir” açıklamasını 
yapmıştır (22). Özellikle kadınlar, azınlıklar, siyahiler başta olmak üzere belirli 
marjinalize edilmiş grupların tıbbi gaslightingi daha fazla deneyimlemektedir. 
Sacks, “Genel olarak sağlık alanındaki kadınlar, yaygın kadın düşmanlığı 
nedeniyle geçersiz kılınıyor, sonra bunu, tüm topluma yayılan derin bir 
siyahlık karşıtlığıyla birleştirdiğinizde, bu insan gruplarının göz ardı edilmesi 
daha olasıdır.” şeklinde kavram hakkındaki düşüncelerini ifade etmiştir. 
Sacks ayrıca, sağlık endişelerinizi en aza indirmenin ciddi yaşam veya ölüm 
sonuçlarına yol açabileceğini ifade etmektedir. Özellikle siyahi kadınların çoğu, 
kurumsal ırkçılıktan ve endişelerinin göz ardı edilmesinden kaynaklandığından 
şüphelenmektedir (22). 

Tıp alanındaki gaslighting, Sacks’ın da ifade ettiği gibi en çok marjinal 
grupları etkileme eğilimindedir.  Tıbbi gaslighting’e maruz kaldığını gösteren 7 
işaret açıklanmaktadır. Bunlar:

• Sözünüzü keserler;  Dr. Alyssa Burgart , bir doktorun konuşma
sırasında sözünü kesmesinin gaslighting›in en belirgin işareti olduğunu 
ifade etmektedir. 2018›de yapılan bir araştırmada, klinisyenlerin hastalarını 
konuşmalarının 11. saniyesinde böldüğünü ortaya çıkarmıştır. Burgart’da göre, 
bir klinisyen bir hastanın sözünü kestiğinde, bu onların zamanının hastanınkinden 
daha değerli olduğunun sinyalini veriyordur. 

• Sizi aceleye getirirler; Bir doktor hastasını aceleye getirdiğinde,
belirtileri veya tıbbi geçmişle ilgili önemli ayrıntıları gözden kaçırabilir. Bu 
da hatalara, gözden kaçırmalara ve tıbbi gaslightin’e neden olabilir. 2020’de 
yapılan bir araştırma, ortalama birinci basamak ziyaretinin 18 dakika sürdüğünü, 
2018’deki diğer anket verileri, birinci basamak hekimlerinin %22›sinin 
(sağlayıcıların neredeyse dörtte biri) hastalarla dokuz ile 12 dakika ve %5›inin 
dokuz dakikadan az zaman geçirdiğini saptamışlardır. 

• Semptomları hastayla tartışmazlar; Bir doktor hastanın semptomlarını
ciddiye almazsa veya onlar hakkında iki taraflı bir görüşme yapmazsa, bu durum 
yanlış teşhise veya gecikmiş teşhise yol açabilir. 2020’de yapılan bir araştırma, 
yedi klinik karşılaşmadan birinin teşhis hatası içerdiğini ve bu hataların 
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%75’inin yanlış teşhise aşırı güven gibi “klinisyenin karar vermesindeki bilişsel 
faktörlere” atfedildiği ifade edilmiştir. 

• Altta yatan yanlı düşüncelerin tanıyı etkilemesine izin verirler: Irkçılık,
güçsüzlük ve kadın düşmanlığı gibi altta yatan önyargılar ve sosyal yapılar, 
sağlayıcıların teşhislerinde hata yapmasına neden olabilir. 

• Herşeyin kafanızda olduğunu belirtebilirler; Fiziksel bir sorun için daha
fazla test yapmak yerine size bu durumun psikolojik olduğunu söyleyerek teşhis 
koyabilirler. 

• Tedavi seçenekleri konusunda hasta ile işbirliği yapmamak,
• Tıbbi geçmişi yargılayıcı bir ifadeyle sorgulamak (23).

Tıbbi gaslighting pek çok değişik şekilde de görülebilmektedir. Tıbbi 
gaslighting’in en belirgin işareti, doktorun hastanın belirtilerini küçümsemesi 
veya inanmamasıdır. Tıbbi sağlayıcı bunu aşağıdaki şekillerde de yapabilir:

• Sohbete katılmamak veya dinlememek
• Endişelerinizi yazmamak veya takip soruları sormamak
• Bir sevk almayı zorlaştırmak veya tavsiye vermemek için mazeretler

uydurmak
• Semptomları tartışmamak
• Şikayetleri veya endişeleri kesintiye uğratmak veya kapatmak
• Her şeyin psikolojik olduğuna ikna etmeye çalışmak
• Belirtiler için hastayı suçlamak (obezite, iş stresi, regl döneminde olmak

gibi) (24). 

2.4.	Duygusal	gaslighting

Duygusal gaslighting, bireyin kendi duygusal tepkilerine ve buna karşılık 
gelen değerlendirme yargılarına olan güvenini baltalar. Gaslighting duygusal 
empatinin, duygusal gaslighting için önemli bir panzehir olabileceğini 
savunmaktadır. Bununla birlikte, iki kişi arasındaki bireysel bir etkileşim 
genellikle gaslighting girişimi olarak tanımlanabilse de, bireysel etkileşim 
seviyesinin ötesine geçtiği farklı duyular vardır. Gaslighting genellikle eşit 
olmayan sosyal ilişkilerin arka planında gerçekleşir. Baskı altındaki sosyal 
grupların üyelerinin hedefi olma olasılığı daha yüksekken, ayrıcalıklı sosyal 
grupların üyelerinin diğerlerini gaslighting olasılığı daha yüksektir. Bunun 
nedeni, bir gaslighter’ın onları manipüle ederken güç ve statü farklılıklarının yanı 
sıra hedefin sosyal grubuna karşı olumsuz kimlik önyargılarına güvenebilmesidir 
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(2). Terim, bir hedefin kendi yargılarına ve bunun altında yatan yargı oluşturma 
süreçlerine, yani yargılarını oluştururken güvendikleri bilişsel kapasitelerine, 
örneğin duygusal tepkilerine, algılar, hafıza ve muhakeme yeteneklerini hedef 
alır. Bir gaslighter, kurbanlarını tepkilerinin, algılarının, anılarının ve karşılık 
gelen yargılarının yalnızca yanlış değil, aynı zamanda tamamen temelsiz 
olduğuna - “paradigmatik olarak, deli olarak nitelendirilecek kadar temelsiz” 
olduğuna inandırır (2). “Delilik” suçlaması, gaslighter için bir koz görevi 
görür ve hedeflerini bundan kaçınmak için belirli bir iddiayı geri almaya 
zorlamalarına olanak tanır. Ayrıca, son aşamasında gaslighting, bir kurbanın 
bilişsel kapasitelerine olan güvenini tamamen kaybetmesine yol açabilir ve bu 
güven onların iyi işlev görmelerinin bir koşulu olduğu sürece, aslında gerçeklik 
algılarını kaybedeceklerdir. Klinik olarak, gaslighting genellikle nihayetinde 
depresyona ve buna bağlı şiddetli anksiyete ve oryantasyon bozukluğuna yol 
açar. Ancak, bu son aşamaya her zaman ulaşılması gerekmez. Genel olarak, 
hedef duygusal tepkilerine, algılarına, hafızasına, muhakeme kapasitelerine 
ve ilgili yargılarına olan güvenini haksız yere düşürürse, gaslighting girişimi 
başarılı kabul edilebilir.

2.5.	Gaslighting	ve	psikolojik	taciz

Literatürde, gaslighting’in üstü kapalı bir taciz biçimi olduğuna dikkat 
çekmiştir: “Gaslighting’in üstü kapalı bir duygusal ve psikolojik taciz türü 
olduğunu ortaya koyuyor. Gaslighting, amaçlanan bir hedef kişinin gerçekliğini 
ve zihinsel istikrarını baltalamak için kullanılan çeşitli manipülasyon kümelerini 
içerir.’ Calef ve Weinshel’in, bir adamın sakin, soğukkanlı bir tavır sergilerken 
hızlı ve düzensiz bir şekilde araba sürerek ailesinde korku yaratması buna örnek 
olarak verilebilir (25). 

2.6.	Davranışları	kontrol	etme	ve	Gaslighting

Gaslighting, davranışları kontrol etme alanına girer ve davranışları kontrol 
etme iyi veya zarar verici amaçlar için kullanılabilir. Gaslighting, başka bir 
kişiyi veya bir grup insanı kontrol etmek için kullanılan bir stratejidir. Ayrıca, 
gaslighter’ın nihai niyetine bağlı olarak gaslighting stratejilerinin 
modellenmesinde kontrol derecelerinin görülebileceği varsayılmaktadır. Kontrol 
edici davranışlar sürecinin son noktası, her zaman bağımsız yetişkinler ve 
çocuklar için istismar olarak tanımlanır. Lamothe (2019), Watts’ın gaslighting 
listesiyle (yukarıda) yüksek korelasyon gösteren kontrolcü kişiliklerin 12 
göstergesi olduğunu ifade etmektedir (14);
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• Her şeyin senin suçun olduğunu düşünmeni sağlamak
• Sürekli karşı tarafı eleştirmek
• Mağdurun değer verdiği insanları görmek istememek
• Liste tutmak
• Sürekli direktif vermek
• Dram yaratmak
• Korkutmak
• Karamsar ifadeler kullanmak
• ‘Hayır’ı cevap olarak kabul etmemek
• Nedensizce kıskanmak
• Mağduru sürekli değiştirmeye çalışmak
• Saldırgan davranışlar göstermek (14).

3. Sonuç ve Öneriler

Gaslighting, özel ilişkilerde, okulda, işyerinde ve sistematik olarak
ortaya çıkabilen çok tehlikeli bir psikolojik manipülasyon ve istismar şeklidir. 
Gaslighting’in sonuçları yıkıcı sosyal, ekonomik ve psikolojik bağlamda yıkıcı 
sonuçlar doğurabilmektedir. Okulda, işyerinde, kurumlarda ve özel ilişkilerde 
gaslighting konusunda toplumu bilinçlendirmek ve gaslighting’i önlemek için 
sosyal önlemler almak çok önemlidir. Toplumda gaslighting konusunda bilinç 
oluşturmak ve mağdurları (zorbalık, mobbing, kurumsal gaslighting, ayrımcılık, 
özel gaslighting) koruyan yasal önlemler almak oldukça önem arz etmektedir.
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