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3 KASIM 2016 PERŞEMBE ( 1. GÜN ) 

 

09:00 - 09: 30 AÇILIŞ KONUŞMALARI  

 Prof. Dr. Yurdagül Erdem-Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Ekrem Yıldız- Kırıkkale Üniversitesi Rektörü 

 09:30 – 10:10 Yılan Hikayesi – Prof. Dr. İ. Hamit HANCI 

10:10 – 10:30 ARA 

 10:30 – 11:00 ÖZEL OTURUM          

Adli Beden Dili – Öğr.Gör.Dr. Sefer DARICI 

11:00 – 11:15 ARA 

 

 11:15 – 12:15 I. OTURUM                                                         HASTA HAKLARI 

 Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN – Kırıkkale Üniversitesi 

- Doç.Dr. Murat EKE - Kırıkkale Üniversitesi 

 Hasta Hakları  

- Pof.Dr. Hülya UÇAR - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 

 Hasta Hakları ve Hemşirelik 

- Umut YANARDAĞ - Sosyal Çalışmacı / İnsan Hakları Bilim Uzmanı  

 Hasta Hakları Kavramı ve İnsan Hakları  

- Prof.Dr. Abdülgaffar VURAL – GATA Emekli Öğretim Üyesi-İç Hastalıkları Uzm. 

 Hasta Haklarının Hukuki Boyutu 

 

12:15 – 13:30 AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİ ve YEMEK ARASI 

 

 13:30 – 14:30 II. OTURUM                                               SAĞLIK ÇALIŞANLARI HAKLARI  

 Oturum Başkanı: Prof.Dr. Recep AKDUR – Ankara Üniversitesi 

- Doç.Dr. Ali YILDIRIM – Cumhuriyet Üniversitesi 

 Hekim Hakları 

- Prof.Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU – Gazi Üniversitesi 

 Tıp Etiği Işığında Hekim-Hasta İlişkisi 

14:30 – 14:45 ARA 

 

 14:45 – 15:45 III. OTURUM                MADDE BAĞIMLILIĞI  

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Yıldırım Beyatlı DOĞAN – Ankara Üniversitesi 

- Doç.Dr. Hatice DEMİRBAŞ – Gazi Üniversitesi 

 Alkol Bağımlılığı 

  TUBİM--Murat SARIKAMIŞ  

Uyuşturucu ile Mücadele 
- Yrd.Doç.Dr. Sevil ALBAYRAK - Kırıkkale Üniversitesi 

 Madde Bağımlılığının Önlenmesinde Hemşirenin Rolü 

15:45 – 16:00 ARA 

 

 16:00 – 17:00 SÖZEL BİLDİRİLER (A ve B Salonları) 

 Oturum Başkanları:  

Doç. Dr. Hande ŞAHİN- Kırıkkale Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Serpil ÇELİK DURMUŞ- Kırıkkale Üniversitesi 

17:00 – 17:45 KOKTEYL 
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ADLİ HEMŞİRELİK 04 KASIM 2016 CUMA ( 2.GÜN )   

 
 

09:30 – 10:30 IV. OTURUM                                               KADINA YÖNELİK ŞİDDET  
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Lale TAŞKIN – Başkent Üniversitesi 

- Prof.Dr. Ayşe AKIN – Başkent Üniversitesi 

Dünyada ve Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddetin Durumu Sonuçları ve Mücadele Stratejileri  
- Prof.Dr. Öznur ÖZDOĞAN – Ankara Üniversitesi 

Kadın Mahkumlara Psikolojik Ve Manevi Yaklaşım 
- Prof.Dr. Gülşen VURAL – Yakın Doğu Üniversitesi 

Namus Cinayetleri 
- Prof.Dr. Osman CELBİŞ – İnönü Üniversitesi 

Kadına Yönelik Şiddetin Kadınlar Üzerindeki Etkileri 

10:30 – 11:00 ARA 

 

11:00 – 12:00 V. OTURUM               ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARININ ÖNLENMESİ  
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU – Hacettepe Üniversitesi 

-Prof. Dr. Ayşe OCAKÇI 

Çocuk İstismarı ve Göç 
- Psikolog Sevgi GÜNEY  

Çocuk İhmali ve İstismarında Psikolojik İstismarın Önlenmesi  
- Yrd.Doç.Dr. Sertaç AK – Hacettepe Üniversitesi 

Munchausen by Proxy Sendromu 
- Prof. Dr. Yurdagül ERDEM. Kırıkkale Üniversitesi 

Çocuk İhmali ve İstismarinin Önlenmesinde Hemşirenin Rolü 

 

12:00 – 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ 

 

13:00 – 14:00 VI. OTURUM      ADLİ HEMŞİRELİK  

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hülya UÇAR – Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 

- Prof.Dr. Yurdagül ERDEM – Kırıkkale Üniversitesi 

Adli Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi ve Standartları 
- Prof.Dr.Fatma ÖZ – Hacettepe Üniversitesi 

Adli Psikiyatri Hemşiresinin Sorumlulukları 
Yrd.Doç.Dr. Hüsna ÖZVEREN – Kırıkkale Üniversitesi 

Adli Olgularla İlgili Birimler/Kuruluşlar 

14:00 – 14:30 ARA 

 

14:30 – 15:30 SÖZEL BİLDİRİLER 

Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Şule ERGÖL- Kırıkkale Üniversitesi 
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ADLİ SOSYAL HİZMET 04 KASIM 2016 CUMA (2.GÜN) 

 

 

  09:30 – 10:30 IV. OTURUM          PARÇALANMIŞ AİLE  

 Oturum Başkanı: Avukat Erol ÇAKIR – Kırıkkale Baro Başkanı 

- Prof.Dr. Aliye MAVİLİ – Selçuk Üniversitesi  

 Aile İçi İlişkiler 

- Prof.Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ – Cumhuriyet Üniversitesi 

 Aile İçi Şiddet 

 - Avukat Remzi TOPRAK - Samsun Barosu 

 Parçalanmış Aile Mevzuatı 

- Dr Anar AGAYEV- Ankara Üniversitesi 

 Karabağ Savaşı Düzleminde Savaşta Parçalanmış Aileler  

10:30 – 11:00 ARA 

 

 11:00 – 12:00 V. OTURUM                   ÇOCUK SUÇLULUĞU 

 Oturum Başkanı: Prof.Dr. Yasemin ÖZKAN – Hacettepe Üniversitesi 

- Prof.Dr. Bülent ÇAPLI – Bilkent Üniversitesi 

 Çocuk Suçluluğu ve Medya 

- Yrd.Doç.Dr. Burak Miraç GÖNÜLTAŞ – Cumhuriyet Üniversitesi 

Cinsel İstismarcıların Çocuklara Yaklaşım Şekilleri Ve Sosyal Hizmet Açısından Öneriler 

  - Avukat Alp ASLAN - ODTÜ 

 Çocuk Suçluluğu ve Mekan 

 

12:00 – 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ 

 

13:00 – 14:00 VI. OTURUM         AİLE İÇİ ŞİDDET  

 Oturum Başkanı: Prof.Dr. İlhan TOMANBAY – Hacettepe Üniversitesi 

- Prof.Dr. Yasemin ÖZKAN - Hacettepe Üniversitesi 

 Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Sosyal Hizmet Yaklaşım ve Müdahalesinin Önemi 

- Doç.Dr. Zeynep TEZEL – Kırıkkale Üniversitesi 

 Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadına Yönelik Şiddet 

- Ebe İnci Yağmur TEZBASAN  

 Sosyal Hizmetlerde Adli Ebelik Uygulamaları 

- Hemşire Dilek TEKTAŞ- Ankara Üniversitesi 

 Aile İçi Şiddette Hemşirenin Rolü 

14:00 – 14:30 ARA 

 

 14:30 – 15:30 SÖZEL BİLDİRİLER  

 Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Hüsamettin ÇETİN- Kırıkkale Üniversitesi 
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BİLİNÇALTINI ANLAMAK: 

SUBLIMINAL UYARANLARIN DAVRANIŞSAL ETKİSİ 

 

Dr. Sefer DARICI* 

*Cumhuriyet Üniversitesi İmranlı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi 

 

Bilinçli farkındalık olmaksızın gerçekleşen istem dışı insan davranışlarının yorumlanması insanlık tarihi kadar 

eskidir. Günümüzde psikofizyolojik teknikler kullanılarak yapılan çalışmalar bilinçaltının insan davranışları 

üzerindeki etkisinin sanılandan çok daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

Subliminal uyaranlar duyu organlarının fark eşik değerlerinin altında verilen ve kişilerin bilinçli olarak fark 

edemediği uyaranlar ile fark eşik değerlerinin üstünde verilmekle birlikte bilinçli dikkatin odaklanmadığı 

uyaranlar olarak tanımlanabilir.  Subliminal mesaj, farkında olmadan algı, bilinçdışı algı gibi farklı 

isimlendirmeler olmasına rağmen literatürde kişinin bilinçli olarak fark edemediği/seçemediği uyaranlar 

oldukları kabul görmüştür. 

 

Literatürde subliminal uyarlarla ile ilgili değişik deneysel süreçler sonucu elde edilen ve insanlar üzerinde 

duygu, tutum, karar ve davranışları üzerinde etkisi olduğunu gösteren birçok kanıt vardır.  (Hawkins, 1970; 

Karremans 2006; Dijksterhuis & Smith, 2002; Dijksterhuis & Smith, 2005; Cooper & Cooper, 2002) 

 

İnsanın dışarıdan gözlemlenebilen ve farkında olmadan sergilediği davranışlarının bilinçaltı temelleri, beden 

dilinin adli olarak yorumlanması açısından da son derece önemlidir. Suç ve suça ilişkin davranışların 

farkındalık olmadan gerçekleşen bilinçaltı süreçlerini tıbbi teknoloji kullanarak anlamak, beden dilinin daha 

doğru yorumlanmasını sağlayacaktır. Ayrıca adli aşamada olay yeri incelemesi, görüntü analizleri, ifade 

kayıtları veya suçun tahmini gibi konular açısından da verilerin sağlanmasında ve değerlendirilmesinde ciddi 

faydası olacaktır. Çalışmamızda bilinçaltı uyaranların insan davranışları üzerindeki etkisi psikofizyolojik 

veriler ışığında değerlendirilmiş ve adli sinergoloji açısından farklı bir bakış açısı getirilmeye çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Subliminal Uyaran, Adli Sinergoloji, Beden dili, Bilinçaltı 
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UNDERSTANDING UNCONSCIOUS:  

BEHAVIORAL EFFECTS OF SUBLIMINAL STIMULUS 

 

Dr. Sefer DARICI* 

*Cumhuriyet University İmranlı Vocational Instructor. 

 

The interpretation of involuntary human behavior that occurs without conscious awareness is as old as 

humanity. Today, using techniques psychophysiological studies reveal that subconscious processes are more 

effective than previously thought on human behavior. 

 

Subliminal stimuli given notice under the threshold of sensory organs and individuals did not realize that the 

stimulus consciously with to be above the threshold defined as the difference in the focus of conscious attention 

to stimuli together. 

 

In the literature, it has been accepted as a person's conscious that they are unaware of the stimulus although 

different nomenclatures such as subliminal messages, perception without realizing, unconscious perception. 

 

In the literature, various experimental procedures related to the subliminal stimulus there is plenty of evidence 

obtained as a result. There is a lot of evidence that the impact on people's feelings, attitudes, decision making 

and behavior. (Hawkins, 1970; Karremans 2006; Dijksterhuis & Smith, 2002; Dijksterhuis & Smith, 2005; 

Cooper & Cooper, 2002) 

 

In our study, the effects on human behavior of subliminal stimuli psychophysiological data are tried to be 

evaluated in terms of a different perspective and in the light of judicial sinergoloj. 

 

Keywords: Subliminal Stimuli, Judicial Sinergoloj, Body Language, Subconscious 
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HASTA HAKLARI VE HEMŞİRELİK 

Prof. Dr. Hülya UÇAR* 

*Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü  

 Hemşirenin temel sorumluluğu “bakım”dır. Bakım ise, güven ilişkisine dayanan, ancak istismar 

edilme olasılığı içeren asimetrik bir güç ilişkisidir. Çünkü bakım ilişkisinde, bakıma gereksinim duyan kişinin, 

kendi gereksinimlerini karşılayamaması ya da bakım gereksinimini bağımsız olarak karşılayabilecek güç, 

yetenek, istek, bilgi ve beceriden yoksun ya da bu konuda bağımlı olması söz konusudur. Bu durum, bakıma 

ihtiyaç duyan kişinin bakım veren kişiden daha güçsüz bir konumda olmasına neden olur. Bu asimetrik ilişkiye 

rağmen, bakıma ihtiyaç duyan kişi, değer verdiği şeyleri-sözgelimi yaşamını, bedenini, sağlığını, en güçsüz ve 

en mahrem yönlerini- bakım sorumluluğunu üstlenen kişiye (hemşireye) emanet eder. Bu yaşamsal gereksinim 

ve ilişkinin niteliği hemşirelerin bakımına ihtiyaç duyan kişilere karşı ahlaki yükümlülüğü için temel sağlar. 

Çünkü salt insan olmamız nedeniyle korunması gereken haklar kaynağını bu gereksinimlerden alır. Haklar ise 

yükümlülükleri doğurur. Dolayısıyla, hemşirelerin bakımın ahlaki boyutunun farkında olması, bakımla ilgili 

ahlaki konu ve sorunlara duyarlı, insan ve hasta haklarına saygılı bir anlayış geliştirmesi, hemşirelik 

uygulamalarını özenli ve saygılı bir tutum ile gerçekleştirmesi zorunludur. Bildiride hasta hakları ve 

hemşirelikle ilişkisi bu bağlamda tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hasta, Hak, Hemşirelik 

PATIENT’S RIGHTS AND NURSING 

Prof. Hülya UÇAR* 

*Nuh Naci Yazgan University Faculty of Health Science Nursing Department and Health 

Services Department 

A nurse’s main responsibility is to ‘provide care’. Providing care involves an asymmetric power relation that 

depends on trust but in the same timeit is open to exploitation because the person who needs care can not either 

simply take care of oneself or can be lack of the strength, ability, will or the knowledge to do so. This in turn 

results in a situation where the person in need of care is weaker than the caregiver. Regardless of this uneven 

condition, the person in need entrusts the nurse with one’s valued aspects such as one’s life, body and health. 

The nature of this relationship brings along an ethical liability for the nurse towards the person of interest. The 

rights obtained by being a person take their roots of origin from these needs and they bring responsibilities. 

Therefore, it is vital that nurses are aware of the ethical aspects of caregiving and sensitive to the related issues, 

develop a respective understanding towards human and patient’s rights, and provide the care with an attentive 

and respectful manner. In the manuscript, the relation betweenthe patient’s rights and nursing will be discussed 

in this prospect.  

Key Words: Patient, Rights, Nursing. 
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HASTA HAKLARI KAVRAMI VE İNSAN HAKLARI 

Umut Yanardağ* 

*Sosyal Çalışmacı / İnsan Hakları Bilim Uzmanı 

  

Son yirmi yılda,  hasta hakları kavramının sağlık hizmetleri sunumundaki etkisi gittikçe artmaktadır. Hastalar 

sağlık hizmeti alırken haklarını aramakta, aynı zamanda bir sorunla karşılaştıklarında şikâyet mekanizmasına 

başvurabilmektedir. 

Peki, Türkiye’de ve dünyada üretilen hasta hakları belgelerini insan hakları belgeleri olarak Kabul etmek 

mümkün müdür? Bir kişi insan hakları ihlali yaptığı zaman aynı zamanda hasta hakları ihlali  yapmış sayılır 

mı ?  

Bu sunumda, hasta hakları ve insan hakları arasındaki bağ tartışılacak olup bu tartışma üzerinden hasta hakları, 

çalışan hakları gibi kavramların insan hakları temelleri ortaya konacaktır.  

Anahtar Kelimeler:  İnsan Hakları, Hasta Hakları, Çalışan Hakları  

 

CONCEPT OF PATIENT’S RIGHT AND HUMAN RIGHTS 

Umut Yanardağ* 

*Social Worker / Human Rights Master of Science 

 

In the last twenty years the influence of the concept of patients’ right has been increased in health care services.  

Patients claim their rights when they get medical services. Moreover, when they confront a problem about 

patient rights, they may use the complaint mechanisms 

Is it possible to recognize the patients’ rights documents that are written in Turkey or elsewhere as human right 

documents? If a person violates human rights, is he/she considered as patients’ right violator? 

In this presentation the relation between patient’s right and human rights will be discussed  and on the basis  

of this discussion , the basis of the concept like employee  rights , patient rights  will be considered  

 

Key Words:  Human Rights, Patients’ Right, Employee Rights  
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HASTA HAKLARININ HUKUKİ BOYUTU 

Dr. Abdülgaffar VURAL* 

 

*Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

 

Özet 

Tıbbi uygulamalarda tarihi paternalist yaklaşımın ortadan kalkmasıyla birlikte insan haklarının bir boyutu 

olarak gelişen hasta hakları kavramı zaman içinde hukuki metinlerde de yerini almaktadır. Bu çalışmada hasta 

hakları yürürlükteki mevzuat açısından incelenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Hasta Hakları, Mevzuat 

 

LEGISLATIVE ASPECTS OF PATIENT RIGHTS 

 

Dr. Abdülgaffar VURAL* 

*Ankara University Enstitude of Forensic Medicine. 

 

 

Abstract 

Along with the abolition of the historical paternalist approach in medical applications, the concept of patient 

rights, developping as part of human rights, has emerged in legislative texts. In this study, patient rights are 

explored in view of the current regulations. 

 

Keywords: Patient Rights, Regulations 
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HEKİM HAKLARI 

 

Doç. Dr. Ali Yıldırım* 

*Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 

  

İnsanlık tarihinin ilk yıllarından bu yana hasta ve hastayı ilgilendiren taraf arasında hukuki ilişki her 

zaman sorgulanmıştır.  Taraflardan biri olan hekimlerin yapmış oldukları tıbbı müdahale hasta hakları 

açısından hekimin hukuki ve cezai sorumlukları gündeme getirmenin yanında, başta hekimler olmak üzere 

sağlık çalışanları haklarını da gündeme getirmeye başlamıştır. Hasta-hekim ilişkisinde hekimin ağır 

sorumlukluları ve görevi olması,   hukukun esasi bakımından da savunmasız bırakmamak adına da hekim 

hakları kabul edilmiştir. 

 

Hekimler hastalarına, meslektaşlarına ve bağlı oldukları kurumlara karşı sorumlukları olduğu gibi 

hakları da vardır. Özelikle son yıllarda giderek artan bir şekilde gündeme gelen sağlık çalışanlarına ve 

hekimlere karşı şiddet hekim hakları ve ihlallini daha dikkat çekici bir şekilde gündeme gelmesine ve 

tartışılmasına neden olmuştur. İki taraflı katılım gerektiren hasta-hekim ilişkisinde günümüzde hekim hakları; 

hekimin kendi sağlığının koruma hakkı, çağdaş bilimsel tıp olanaklarının uygulama hakkı, mesleğini 

uygularken etik ilkelere bağlı olma hakkı, baskı altında olmadan mesleğinin uygulama hakkı, kendi değerlerine 

ters düşen durumlardan kaçınma hakkı, hastayı reddetme hakkı, yönetsel süreçlere katılma hakkı, iyileşme 

garantisi vermeme hakkı, danışma hakkı, tanıklıktan çekinme, hastasına yeterli zaman ayırma, ücret isteme ve 

yeterli gelir isteme gibi hakları içermektedir.  

 

Bu sunumdaki amaç, hekimlerin zor şartlar altında vermeye çalıştıkları hekimlik hizmetlerinin 

karşılaştıkları sorunlara karşı hekim haklarının önemine dikkat çekmek olmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Hekim Hakları,  Adli Tıp 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uluslar arası II. Adli Hemşirelik Kongresi ve I. Adli Sosyal Hizmet Kongresi                                                                                                                                

Kırıkkale Üniversitesi Mavi Kongre Salonu                      3-4 Kasım 2016 

 

16 

 

RIGHT OF PHYSICIANS 

 

Assoc. Prof. Ali Yıldırım* 

*Cumhuriyet University Medical Faculty Department of Forensic Medicine 

 

Abstract: The legal intecourse between patients and correlated people with them, has been discussed since the 

first years of humanity. Beside bringing up legal and civil liability of physicians in terms of violation of patient 

rights, medical interventions of physician as a part of correlated people with patients, also raised the arguments 

on the rights of health workers, especially physicians. Rights of physicians are accepted due to the important 

responsibilities and duties of physicians within their relationship with patients and recognition of the rights of 

defense. 

 

Physicians have responsibilities to their patients, colleagues, affiliations and they also have rights. Especially 

recently increased violence against doctors and health care workers, has been made the rights of physicians 

and violation of these rights even more remarkable and led to be discussed. Nowadays, in the patient-physician 

relationship requiring the participation of both sides, the rights of physicians include the rights to protection of 

their health, to use the modern and scientific medical facilities,   to adhere to the ethical   principles while   their 

profession,  to   avoid   situations   that   are   incompatible   with   their   values,    to  practice   their profession   

without   being   under   pressure,   to   refuse   the   patient,   to   participate   in   the administrative process, 

not to guarantee recovery, to consult, to refuse to testify, to spend 

adequate time with their patients and to want an adequate income. 

 

The aim of this presentation is to draw attention to the problems of physicians during their 

professions under difficult conditions. 

 

Keywords: Rights of Physicians, Forensic Medicine.  
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TIP ETİĞİ IŞIĞINDA HEKİM – HASTA İLİŞKİSİ 

 

Prof Dr Nesrin Çobanoğlu* 

 

*Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıp Tarihi ve Etik Anabilimdalı Başkanı 

 

Tıp, eski çağlardan günümüze değin bir süreç olarak değerlendirildiğinde, hekimin dediklerine sorgusuz aynen 

uyan hasta tipinden, hekimin hastalığının iyileşmesine ilişkin bilgileri vererek yol göstermesini bekleyen ve 

buna uyan hasta tipine doğru bir değişim yaşanmıştır. İnsan haklarındaki gelişmelere koşut olarak, bu yüzyılın 

son yarısında hasta hakları kavramı ortaya çıkmıştır.  

İnsan hakları kavramının tıp etkinliğine yansımasıyla etkinliğin öznesi konumundaki hekim ve geçmişte uğraş 

alanının nesnesi konumunda değerlendirilen hasta için haklar gündeme gelerek gelişmeye başlamıştır. 

Günümüzde sağlığı ile ilgili gerekli bilgileri alma hakkına sahip, aydınlatılmış onam verme hakkı, özerkliği 

olan, sağlıklı yaşam kalitesi beklentisi artmış, eğitimiyle orantılı olarak sağlığıyla ilgili sorumluluk üstlenmek 

isteyen hasta kimliğine doğru bir değişim söz konusudur.  

 

Burada birer sistem olarak iki insanın ilişkisi söz konusudur; böylece, bireylerin kişilik, toplumsal, kültürel 

biçimlenmeleri ilişkiyi etkiler. Bir ilişki türü söz konusu olduğundan genel ahlak kurallarının da yansıması 

kaçınılmazdır.  Bununla birlikte ilişkinin özgünlüğü nedeniyle daha özelde Tıbbi Deontoloji ve Tıbbi Etik 

boyutu vardır. Hekim – hasta ilişkisinde hekimin uymakla yükümlü olduğu kurallar tıbbi deontoloji alanının 

ve ilişki sırasında ortaya çıkan değer sorunları Tıbbi Etik alanının konusudur.  

 

Anahtar kelimeler: Hekim Hakları,  Tıp Etiği.  
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PHYSICIAN-PATIENT RELATIONSHIP IN THE LIGHT OF MEDICAL ETHICS 

 

Prof. Dr Nesrin Çobanoğlu* 

*Gazi University Faculty of Medicine 

Head of Department of Medical History and Ethics 

 

 When considered as a process from the ancient times to date, there has been a shift from the patient type who 

follows prescriptions of the physician unconditionally towards the one who expects the physician to guide the 

patient by briefing him about treatment of the disease and follows the prescriptions thereafter. In line with the 

developments in the field of human rights, the patient rights concept has emerged in the second half of the 20th 

century. Rights have started to develop further for the physician as the subject of the activity and the patient 

as the object of the activity as the patient rights concept started to have repercussions on the medical ethics. 

Nowadays, there has been a shift towards a patient profile which is entitled to receiving the required 

information about the disease as well as giving an informed consent, possessing an autonomy with an increased 

expectation for a high life quality in pursuit of shouldering more responsibility in line with his level of 

education. 

 

Here, there is the relationship of two persons as two systems where this relationship is influenced by personal, 

social and cultural formations of individuals. In a relationship, it is indispensible to see the repercussions of 

general ethic codes. Furthermore, there is the medical deontology and the medical ethics dimensions due to 

the authenticity of the relationship. In the physician-patient relationship, the rules to be followed by the 

physician are covered by the medical deontology while the problem of value to emerge during the course of 

relationship is in the realm of medical ethics. 

 

 

Keywords: Rights of Physicians, Medical Ethics. 
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ALKOL BAĞIMLILIĞI 

 

Doç. Dr. Hatice DEMİRBAŞ* 

*Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı 

 

Alkol bağımlılığı sendromu tanımı yedi temel unsuru kapsamaktadır: içme repertuarının daralması, içki arama 

davranışının yoğunluğu, alkole toleransın artması, tekrarlayan kesilme belirtileri, kesilme belirtilerinin içerek 

iyileştirilmesi, içme davranışının zorlantı halini alması ve öznel farkındalık, bırakma dönemlerinin ardından 

bağımlılığın yeniden inşası şeklinde ele alınmaktadır. Alkol bağımlılığı için bu yedi unsurun herhangi üçünün 

varlığı aranmaktadır. DSM-V’de alkol bağımlılığı sendromu kavramı yerine “Alkol Kullanım Bozuklukları” 

kavramı olarak yer almaktadır. Bağımlılkta beyinde etkili yapılar amigdala, Nucleus accumbens, Ventral 

tegmental area ve prefrontel korteks dir. 

 

Alkol bulunan ortamda kişi “içmezsem bu sıkıntıya dayanamam” biçimindeki bilişsel hata ile gerginlik 

yaşamakta ve bu duygu ile birey alkol kullanma davranışı göstermektedir. Kullanılan alkol, olumsuz pekiştireç 

görevi görmekte ve rahatlama ortaya çıkmaktadır. Böylece başlangıçtaki “içmezsem bu sıkıntıya dayanamam” 

inancı pekişmektedir. Bağımlılığın bilişsel-davranışçı modelinde sıkıntı, alkol almaya yöneltmekte ve 

sonrasında rahatlama olmaktadır. Bu kısa vadede ortaya çıkan bir sonuçtur. Uzun vadede ise alkol bağımlılığı 

ile sonlanmaktadır. 

 

Bireyin gelişim dönemlerinden ergenlik ve genç yetişkinlik alkol ve alkol dışı madde kullanımına başlamada 

riskli dönemlerdir. Gençler arasında alkol kullanım yaygınlığının gün geçtikçe artmaktadır. 18-25 yaş arası 

gençlerde yaşam boyu en az bir kez alkol kullanım yaygınlığı %53.6-70 arasındadır ve erkeklerin kadınlara 

göre alkol kullanımı yaygınlık oranının daha yüksek olduğu bildirilmektedir. 

 

Alkol kullanım yaygınlığı, kentleşme, sanayileşme, göç, kültürel ve din gibi toplumsal etmenler yanı sıra 

psikolojik etmenlerden de etkilenmektedir. Bu nedenle alkol kullanım yaygınlığını araştıran çalışmaların 

sonuçları ülkeler arasında olduğu gibi aynı ülkenin farklı bölgeleri arasında da değişiklik göstermektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Madde Kullanımı, Alkol Bağımlılığı, Ergenlik 
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ALCOHOL ADDICTION 

Assoc. Prof. Hatice DEMİRBAŞ* 

*Gazi Üniversity Faculty of Literature Department of Psychology. 

 

The definition of alcohol dependence syndrome encompasses seven key elements: narrowing of drinking 

repertoire, the intensity of drink-seeking behavior, increased alcohol tolerance, repeated withdrawal 

symptoms, treated  symptoms of  cessation with drinking, taking compulsive state of drinking behavior and 

the subjective awareness, and reconstruction of the dependency after the release period it is taken. The presence 

of any three of these seven elements are ssufficient for alcohol addiction. The concept of alcohol dependence 

syndrome rather than the concept of "Alcohol Use Disorders" is defined in DSM-V.  The effective structures 

in the brain are amygdala, Nucleus accumbens, the ventral tegmental area and prefrontel cortex. 

 

The person who is in alcohol environment feel tension with cognitive errors like "if Ido not drink, I don’t cope 

with this trouble " and with the form of emerging emotions individual shows alcohol use behaviors. Alcohol 

use has a function of negative reinforcement and relaxation emerges. Thus the cognitive error which is "I do 

not drink, I don’t cope with this trouble” in the initial faith is strengthened. In the cognitive-behavioral model 

of addiction, tension lead to take alcohol and then being relief. This is the final result in the short term. In the 

long term it ends with alcohol addiction. 

 

The developmental stages of adolescence and young adulthood are risky period for alcohol and substance use. 

Prevalence of alcohol use is increasing day to day among young people. Lifetime prevalence of alcohol use 

are changes 53.6% to 70% among 18-25 ages and the prevalence of alcohol use problems are reported as higher 

in men than women.  

 

The prevalence of alcohol use are influenced by urbanization, migration, social, cultural and religious factors 

and psychological factors Therefore, the results of studies on the prevalence of alcohol use vary between 

among the countries as well as different regions of the same country. 

 

Keywords: Substance Abuse, Alcohol Addiction, Adolescence 
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MADDE BAĞIMLILIĞININ ÖNLENMESİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ 

 

Yard. Doç. Dr. Sevil Albayrak* 

 

*Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü  

 

Türkiye genç nüfusa sahip ülkelerden biri olduğu için özellikle madde kullanımı açısından risk altındadır. 

Madde kullanım bozukluğunun kişisel sağlığın, aile hayatının, toplumsal güvenliğin ve toplum ekonomisinin 

üzerinde olumsuz etkileri olması nedeniyle önleyici çalışmalar önem kazanmaktadır.  

 

Madde kullanımı ile mücadele toplum sağlığı sorunu olduğu için multidisipliner yaklaşım gerektirmektedir.  

Bağımlılığın önlenmesinde ve tedavi sürecinde aileninde içinde yer aldığı ekip işbirliği gereklidir. Ekip içinde 

hemşireye de önemli roller düşmektedir. Hemşirelik yönetmeliğinde hemşirelerin madde kullanımı ile ilgili 

yapması gerekenler sıralanmıştır.  

 

Hemşirelerin madde bağımlılığında önleme, koruma ve iyileştirme sürecinde sağlık ekibi ile birlikte çalışması 

gereklidir. Özellikle önleme ve koruma çalışmalarında aldığı roller madde kullanımı nedeniyle oluşabilecek 

sıkıntıların da önüne geçilmesini sağlayacaktır. Önleme ve koruma çalışmalarını hemşireler okullarda, 

işyerlerinde, toplum ruh sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde ve aile hekimliği merkezleri gibi 

alanlarda yürütebilir. Bu birimlerde hemşireler ailenin tüm üyelerini birlikte ele alır ve toplum içinde bireylerin 

öncelikle maddeye ulaşmalarının engellenmesinde eğitimle ekip üyelerine destek olur.  

 

Genel olarak hemşirenin madde kullanımında başlıca görevleri, madde bağımlılığı ile ilgili farkındalığı 

artırmak için toplumun her kesiminde eğitim vermek, riskli grupları belirleyerek bu gruplara öncelikli sağlık 

hizmeti sunmak, tedavi ve rehabilitasyon sürecinde hemşirelik tanısı koyarak bireye ve aileye sunulan sağlık 

hizmetinde sağlık ekibi içinde aktif rol almak, bireye ve aileye danışmanlık yapmak, konu ile ilgili araştırmalar 

yaparak araştırma sonuçlarını meslektaşlarıyla paylaşarak bu alandaki gelişime katkı sunmaktır.  

 

 

Anahtar kelimeler: Madde Kullanımı, Hemşirelik, Koruyucu Önlemler 
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THE ROLE OF THE NURSE IN PREVENTING SUBSTANCE ABUSE 

Yrd. Doç.Dr. Sevil Albayrak* 

 

*Kırıkkale University Faculty of Health Science, Nursing Department 

 

Because Turkey is a country with a young population, it is particularly at risk in terms of substance abuse. 

Preventive initiatives are of vital importance since substance abuse can have adverse effects on individual 

health, family life, the safety of the community, as well as on the economy.  

 

A multidisciplinary approach is needed in combating substance abuse, as this issue is a matter of public health. 

Teamwork is a requirement in the prevention of addiction and the family must be a part of the team involved 

in the process of treatment. Important responsibilities fall upon the shoulders of the nurse within the team. 

Nursing guidelines delineate what nurses must do with respect to substance abuse.  

 

Nurses must work in collaboration with the rest of the healthcare team in the process of prevention, protection 

and healing substance addiction. The roles nurses need to take in prevention and protection will be especially 

important in avoiding the problems that may arise as a consequence of substance abuse. Nurses may conduct 

prevention and protection initiatives at schools, workplaces, public mental health centers, public health centers 

and family medicine facilities. These units will provide an opportunity for nurses to approach the issue with 

all the members of the family and will support team members in training to become conscious of the ways in 

which individuals may be prevented from finding access to substances at the outset.  

 

The main duties of a nurse in the matter of substance abuse are generally to educate every segment of the 

population in an effort to increase awareness about substance abuse; to identify groups that are at risk and 

prioritize providing these groups with health services; to make a nursing diagnosis at the treatment and 

rehabilitation stage,taking an active part in the healthcare team's work to deliver health services to the 

individuals concerned as well as their families; to act as a counselor to the individual and the family, conduct 

research on the subject and share findings with peers so that a contribution is made to the development of work 

in this field. 

 

Keywords: Substance Abuse, Nursing, Preventive Initiatives 
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DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK 

ŞİDDETİN DURUMU SONUÇLARI VE MÜCADELE STRATEJİLERİ 

Prof. Dr. Ayşe AKIN* 

 

*Başkent Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

 

Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü 

 

Kadına Yönelik Şiddet, dünyada ve Türkiye’de en sık görülen bir insan hakkı ihlali olup toplumların  

kalkınmasının önündeki temel engellerden biridir. Tüm dünyada her 3 kadından biri yaşam boyu eşinden-

partnerinden şiddet görmektedir.  Temel nedeni “toplumsal cinsiyet eşitsizliği”,  olan Kadına Yönelik Şiddetin-

(KYŞ) fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik gibi pek çok türü olup, ciddi sağlık sonuçları olmaktadır. 

Kadınlara yönelik şiddetin cinsel istismar, kadın sünneti, çocuk yaşta evlilikler, insan ticareti, pornografi, 

başlık parası, namus cinayetleri gibi farklı türleri olsa da en yaygın şiddet aile/ev içinde yaşanan şiddettir.  

Dünya Sağlık Örgütünün araştırma sonuçlarına göre, fiziksel şiddet, çeşitli ülkede  % 13-61, cinsel şiddet %  

6-59, duygusal şiddet sıklığı ise %  20–75 Aralığındadır.  

Türkiye’de, insan haklarının her iki cinsiyet tarafından eşit kullanımı için başlatılan çabalar, özellikle 

Cumhuriyet döneminde hız kazanmış ve ciddi mesafeler alınmıştır. Ancak Türkiye’de hala hakların kullanımı 

konusunda kadın erkek eşitliğinden söz etmek güçtür.  

Türkiye’de 2014 yılında yapılan  “Ulusal KYŞ  Araştırmasının” sonuçlarına göre;  

Türkiye’de yaşamın herhangi bir döneminde fiziksel şiddet görme % 36, duygusal şiddet % 44, cinsel şiddet 

% 12 dir. Şiddet gören kadınların büyük çoğunluğu gördüğü şiddet nedeni ile herhangi bir kuruluşa 

başvurmamaktadır. Bugüne dek kadına yönelik şiddetle mücadelede dünya ve Türkiye’de sürdürülen çabalara 

rağmen sorun, KYŞ azalmadan aynı yakıcılıkla devam etmektedir.  

KYŞ’le mücadelede toplumda her sektörün, her bireyin sorumlulukları, yapabileceği çok şey vardır. 

Mücadelenin başarısı için  “güçlü bir politik iradenin” varlığı, ülkenin ana plan,  program ve yasalarının 

“toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi” ile hazırlanması ve bütün bunların uygulamalara yansıtılması ve 

önleyici, koruyucu ve destek hizmetlerin, “kadınlara ulaşmasının” sağlanması temel strateji olmalıdır.   

 

Anahtar kelimeler: Kadın, Şiddet, Türkiye, Stratejiler. 
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VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE WORLD AND IN TURKEY AND STRATEGIES TO 

COMBATE  

Prof. Dr. Ayşe AKIN* 

*Baskent University, Department of Public Health; 

Direcor of Woman-Child Health and FP Research and Implementation Center 

  

Violence against Women (VAW) is a most frequent human right violation and one of the barriers 

for   societal development. All over the world, one in 3 women received violence from her partners. Main 

underlying cause of VAW is “gender discrimination” and there are several forms of it like physical, sexual, 

psychological and economic.  Among all other types of VAW like  sexual assault, female genital mutilation , 

honour crime, domestic violence  is the most frequent type of VAW. According to  the result of a research by 

the World Health Organization; Occurrence of physical violence, 13-61 %, sexual 6-59 %, psychological 

violence is 20-75 %.     

Initiated challenges to ensure the equal human rights were accelerated during the period of Republic 

and quite big progresses have been made. However  presently it is hard to claim that women and men are 

enjoying equal human rights  in Turkey. According to the results of “Nationwide research on VAW in 2014”; 

Lifetime physical violence is 36 % , psychological is 44 % and sexual is 12 %. Majority of women is not 

applying to any institution in case of violence. 

Despite all the activities to fight against VAW, it is continuing as a burning  issue in the world as well 

as in Turkey. As a strategy to combat VAW there are many activities to carry out by the sectors and individuals. 

However for a successful strategy there is a need to have “a strong  political comitment” and actualize “the 

gender mainsteaming”and ensure to reflect all those in implementations as well as all the measures for 

preventions and supports should reach the women in need.  

 

Keywords: Women, Violence, Turkey, Strategies. 
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KADIN MAHKUMLARA PSİKOLOJİK VE MANEVİ YAKLAŞIM 

 

Prof. Dr. Öznur Özdoğan* 

 

*Ankara Üniversitesi. İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı 

 

Hata yapmanın ve hatada ısrarın insanın öz niteliklerini yaşayamamasından kaynaklandığı 

düşüncesiyle tema odaklı grup toplantıları ve ikili görüşmelerle mahkûmların kendilerini tanımalarına, 

sevmelerine, affetmelerine, kendini gerçekleştirme düzeylerini yükseltmelerine, psikolojik ve manevi açıdan 

güçlenmelerine ve böylece aynı hatayı tekrarlamamalarına yardımcı olmak ve topluma sağlıklı bireyler olarak 

kazandırılmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.  

Araştırmanın evreni Ankara Ulucanlar Ceza ve Tutukevinde Kadın koğuşunda bulunan tutuklu ve 

mahkûmlardır. Örneklem 16 kadın tutuklu ve mahkûmdur. Çalışma mahkûmlara Kişisel Yönelim Envanteri 

uygulanarak başlamıştır.  

Tema odaklı grup toplantıları ve ikili danışmanlık seansları gerçekleştirilmiştir. İkili görüşmelerle 

tutuklu veya mahkûmun kendisiyle iletişim kurmasını sağlamak ve onu kendisiyle, varoluşuyla tanıştırmak 

hedeflenmiştir. Böylece mahkûmlar tema odaklı grup toplantılarına daha hazır hale gelmişlerdir.  

Toplantıların sonunda gerçekleşmesi beklenen, paylaşılan değerlerin hayata yansıması hedefi, insanın 

kendini sevip affetmesi ve keşkelerinden arınmasıyla mümkün olabilecekti. Bunun için ikili görüşmeler, 

kendini kabul, kendini sevme, affetme ve yaşadıklarını anlamlandırma konularında yoğunlaşmıştır. 11 ay süren 

bu çalışma Kişisel Yönelim Envanteri’nin mahkûmlara yeniden uygulanmasıyla son bulmuştur. 

 Mahkûmların müdahale sonrası düşünce ve davranışlarına da yansıdığı gözlenen, cezaevi 

yöneticilerinin sükûnetin arttığı şeklinde ifade ettikleri ve tahliye olan tutuklu ve mahkûmlarla dışarıda 

sürdürülen iletişimde görülen pozitif gelişme, yapılan eşleştirilmiş grup analizinde de görülmüştür. Analiz 

sonucunda, anlamlılık 0.000 çıkmıştır.  

Analiz öncesinde güvenlik aralığı %95 olarak seçilmişti. Bu durumda gerçekleştirilen Tema odaklı 

grup toplantılarının ve ikili danışmanlık seanslarının mahkûmlar üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu 

belirlenmiş oldu. Bulgular kaynaklar ışığında tartışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Mahkûm, Cezaevi, Suç Tekrarı, Suç Önleme, Psikolojik ve Manevi Yaklaşım  
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A SPIRITUAL AND PSYCHOLOGICAL APPROACH FOR CRIME PREVENTION IN A SAMPLE 

OF WOMEN PRISONERS IN TURKEY 

 

Prof. Dr. Öznur Özdoğan* 

*Ankara University. Divinity Faculty. Department of Psychology of Religion 

 

 

Assuming that one of the reasons for committing crime is likely caused by a movement away from our 

inner values and qualities, we conducted a series of individual and theme-focused group therapies with sixteen 

women prisoners in Ankara Ulucanlar Prison. The goal was to prevent crime repetition and rehabilitate the 

prisoners by enhancing their spirituality and psychological well being.  

Acquainting the prisoners with their core (inner) qualities and with the meaning of their existence, in 

individual therapy sessions, we tried to aid the prisoners in accepting, loving and forgiving themselves as well 

as giving a meaning to their experiences. In this way, the prisoners were better prepared for the subsequent 

group therapies. At the culumination we intended to make the prisoners apply the shared values to their daily 

life.  

Personal Orientation Inventory was administered to the participants as a pretest and posttest. Following 

an eleven months intervention, we found that the thoughts and behaviors of the prisoners changed positively 

both inside and outside of the prison.  

Prison managers, for instance, conveyed a significent increase in silence in the group exposed to 

intervention. These improvements were also seen in the analysis of a matched group. Therefore, we concluded 

that for the individual and theme focused group psychotherapy sessions had a significant positive influence on 

both behavior and thought of prisoners. The results are discussed in the light of research findings. 

 

Keywords: Prisoner, Prison, Crime Again, Crime Prevention, Psychological and Spiritual 

Approach 
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Kadına Yönelik Şiddetin Kadınlar Üzerindeki Etkileri 

Prof. Dr. Osman Celbiş* 

*İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD. 

 

Şiddetin kadınlar üzerinde bedensel ve ruhsal kalıcı ve geçici etkileri bulunmaktadır. Kadın cinayetlerinin 

büyük bölümü eş, eski eş veya erkek arkadaşlarıdır. Ruhsal etkilerinin başlıcaları; anksiyete, öğrenilmiş 

çaresizlik” diye adlandırılan, kadının olaylar karşısında kendisini pasif/güçsüz hissetmesi ve olayları 

değiştirmek için yapabilecek hiçbirşey olmadığı inancına kapılması, kendi isteği yerine şiddet uygulayanın 

isteklerini yerine getirme çabaları, depresyon, utanç, uyku bozuklukları, panik, başarısız sosyal ilişkiler, az/çok 

yeme, özgüven yitirilmesi, intihar düşüncesi ve intihar girişimleridir. Fiziksel olarak; sakat kalma derecesine 

varan yaralanmalar, gastrointestinal sistem şikayetleri, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı, 

zayıflama/obezite, işitme ve görme kusurları sayılabilir. Üreme sistemi üzerine etkileri; infertilite, düşük, 

erkendoğum, istenmeyen gebelikler, PID vb‘dir.  

Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, Sorunlar 

 

The Effects of Violence Against Women On Women 

Prof.  Osman Celbiş* 

*İnönü University Medical Faculty Department of Forensic Medicine 

 

Violence has some temporary and permanent physical and psychological effects on women. The 

perpetrator in majority of women’s murders is the husband, ex-husband or boyfriends.  Some of the 

major psychological effects are: anxiety, learned helplessness so called, woman feels herself 

passive/weak against the events and there’s nothing can be done to change the events, trying to do 

the demands of the violent instead of hers, depression, shame, sleep disorders, panic, failure on social 

relations, eating disorders, the loss of self-confidence, suicidal thoughts and suicide attempts. 

Physical effects such as; Injuries on the degree of disability, gastrointestinal complaints, alcohol and 

drug abuse, obesity/loss of weight, hearing and vision defects can be counted. The effects on the 

reproductive system are; infertility, miscarriage, preterm labor, unwanted pregnancies, pelvic 

inflammatory disease etc. 

Key Words: Women, Violence, Problems 
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ÇOCUK İSTİSMARI VE GÖÇ OLGUSU 

Prof. Dr.Ayşe Ocakçı Birhekimoğlu* 

*Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

 

Çocuğa yönelik  fiziksel saldırılar aletsiz saldırılar: Tokat, yumruk, itip -kakma, tekme, sarsma ve 

çimdiklemedir. Aletli Saldırılar ise, Kemer, kayış, herhangi bir ev eşyası (telefon, tava, vb.) hortum, sigara, 

ütü , sıcak su, sıcak yiyecekler vermek gibidir. Ülkemizde toplam 11095 olgu kaydedilmiştir bunun 9718 si 

kız, 1377 erkek çocuklara yöneliktir. 

 

Eğitim Reformu Girişiminin hazırlamış olduğu "Eğitim İzleme Raporu"na göre 6-13 yaş arasında 

eğitime kayıtlı olmayan 220 bin çocuk olduğu ve bunların 130 binini kız çocukları, 90 binini ise erkek 

çocuklarının oluşturduğu ifade edilmiştir. Eğitim dışında bırakılan yaklaşık 100 bin çocuk Orta ve Güneydoğu 

Anadolu bölgelerinde olduğu belirtilmiştir. Aileler, gelir düzeylerini arttırmak için çocukların sokaklarda 

çalışmasına neden olmaktadır. 

 

Türkiye’de: 2.620.553 Suriyeli bulunmaktadır. Koç Üniversitesi Migration and Research Centre’ın 

yaptığı araştırmaya göre, 5-23 yaş aralığında ki 3 466 çocuk ve gencin:%80’i okula gitmemektedir.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Göç, İstismar 
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ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINDA PSİKOLOJİK İSTİSMARIN ÖNLENMESİ 

Uzm. Psk. Sevgi Güney, MAPS* 

*Ankara Üniversitesi 

  

Modernleşme ile birlikte teknolojik alandaki gelişmelerin yarattığı değişimler, bir yandan toplumların varlığını 

sürdürülebilir kılmaktayken, diğer yandan insanı değerlerde erozyona yol açtıkları ve hatta bozulmalara neden 

oldukları gözlemlenmektedir. Bu değerlerdeki bozulmalar yoğunlukla kendini suç alanında göstermektedir. 

Çocuk ihmali ve istismarı ile ilgili suçlar bu anlamda en çarpıcı travmatik deneyimler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu alandaki önleme çalışmalarını birincil önleme, ikincil önleme ve üçüncül önleme çalışmaları 

olarak ele almak hem etiyoloji multidisipliner müdahale planlarını ve programlarını gerektiren bu suçların 

kapsamlı bir genel bakışa kavuşmasına hem de pratikte uygulanmakta olan bu programların işlevselliğinin 

gözden giçirilerek daha da iyileştirilmesine katkı sağlayarak, ilgili suçların önlenmesine de yol açacaktır. Bu 

gözden geçirme çalışmasında, çocuk ihmali ve istismarında psikolojik istismarın önlenmesi çalışmaları odak 

alınarak, alanda çalışan profesyonellere kapsamlı bir bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır. 

Anaktar Kelimeler: Çocuk İhmal ve İstismar Suçları, Çocukluk Çağı Cinsel Suçları, Çocukluk Çağı 

İhmalleri 

 

PSYCHOLOGICAL ABUSE PREVENTION IN CHILD ABUSE AND NEGLECT 

Sevgi Guney, MSc in Clin. Psych, MAPS* 

*Ankara University 

The changes caused by technological developments  along with modernization, While supporting to 

maintain the existence of the communities,  they, on the other hand, lead to erosion of human values and virtues  

in the societies and they cause disruption, even. Deterioration in the values and the virtues shows themselves 

in criminal behaviours. Especially, offences related to child abuse and neglect in this sense emerge as the most 

striking traumatic experiences in this context. The prevention work in the field can be classified as three steps; 

primary prevention studies, secondary and tertiary strategies.   

These preventive strategies and programs allows not only provides a comprehensive perspective 

regarding these types of crimes but also being implemented programs to be tested whether they are fuctional 

or not.  In this paper, by focusing on the psychological abuse aspect of the child abuse and neglect crimes, it 

has been attempted to present a comprehensive perspective. Future suggestions will be given.  

 

Key words: Child Abuse and Neglect Crimes, Sexual Crimes in Childhood, Suffering from Abuse in 

Childhood. 
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MUNCHAUSEN BY PROXY SENDROMU 

Yrd. Doç. Dr. Sertaç Ak* 

*Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 

 

Munchausen Sendromu (MS), ilk kez 1951 yılında hastane hastane dolaşıp hastalık öyküleri uyduran ve 

kendilerine gereksiz yere cerrahi girişim uygulanmasına razı bir grup hastayı belirtmek için kullanılmıştır(1). 

Munchausen by proxy sendromu (MbPS) ise MS gibi ilk olarak Meadow tarafından tariflenmiştir. Aile veya 

koruyucu, çocukta bir rahatsızlık varmış gibi yapmakta ya da hastalık yaratmakta ve çocukla sağlık 

merkezlerine başvurmaktadır. 

Meadow, tanı için gerekli birkaç kriterden bahsetmiştir. 

-Çocukla ilgili fizik ya da psikolojik semptomlar anne ya da bakım veren kişi tarafından kasten 

oluşturulmuştur. 

-En azından başlangıçta bunları yaptığını ya da sebep olduğunu inkâr eder. 

-Bakım veren kişi ya da anne çocuktan ayrıldığında belirtiler tamamen kaybolur ya da azalır (2). 

Bu rahatsızlık uluslararası tanı sistemlerinde de yer bulmuştur. 

 

Örneğin DSM-IV’te  “Bakım verenin yapma bozukluğu” için tanı ölçütleri (3): 

1) Kişinin bakım verdiği herhangi bir kişide fizik ya da psikolojik belirti ya da bulguları amaçlı 

olarak ortaya çıkarması ya da bu bulgular var gibi davranması 

2) Bu davranışın altında yatan motivasyon vekaleten hasta rolünü benimsemektir. 

3) Böyle davranmayı gerektiren dış etken yoktur. ( temaruzda olduğu gibi ekonomik kazanç 

sağlamak, yasal sorumluluktan kaçmak yoktur.) 

4) Bu davranış başka bir ruhsal rahatsızlıkla daha iyi açıklanamaz şeklinde yer almaktadır. 

 

Munchausen by proxy özel bir istismar türüdür ve yaralama kimi zaman da öldürme suçudur. Şüphelenildiği 

anda adli makamlara bildirilmesi gerekmektedir. Bu sunumda bu bozukluğun adli yönü özellikle ceza hukuku 

açısından tartışılacaktır.  Bu kişilerin söz konusu eylem için ceza sorumluluğu var mıdır? Başka ülkelerdeki 

uygulamalar nelerdir? Sorularına yanıt aranacaktır.  

 

 

Anahtar Kelimeler, Munchausen Sendromu, İstismar, Adli Vaka. 
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MUNCHAUSEN SYNDROME BY PROXY 

Assist. Prof. Sertaç Ak* 

 

*Hacettepe University Medical Faculty Department of Psychiatric  

 

The term of Munchausen syndrome (MS) was used for the first time in 1951. It was desribed for  a group of 

patients wandering around from one hospital to another with disease history and willing to implement them 

unnecessary surgery for them(1). Munchausen syndrome by proxy (MSbP) has been described first by the 

Meadow. A condition or disease have created about children and family or caregivers apply  to health centers. 

 

Meadow mentioned several criteria required for diagnosis. 

- Physical or psychological symptoms related to child was created intentionally by the mother or the 

person giving care. 

-At least initially, these people would deny that caused or doing this condition. 

- Symptoms completely disappear or decrease when child was separated from mother or caregiver (2). 

This condition has also found a place in the international diagnostic systems. 

 

According to DSM IV-TR (3): 

- Intentional production or feigning of physical or psychological signs or symptoms.  

- The motivation for the behavior is to assume the sick role.  

- External incentives for the behavior (such as economic gain, avoiding legal responsibility, or 

improving physical well-being, as in Malingering) are absent. 

Munchausen by proxy is a special kind of abuse also causes killing and wounding some time. As soon as the 

suspection occured, it must be reported to judicial authorities. 

This presentation will discuss the legal aspects of this disorder, especially in terms of criminal law. 

For these people; is there criminal responsibility? What are the practices in other countries?  

 

Keywords: Munchausen Syndrome, Abuse, Criminal Cases 
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ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARININ ÖNLENMESİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ 

Prof. Dr. Yurdagül ERDEM* 

*Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

Çocuk istismarı, en geniş anlamıyla, 18 yaşın altındaki çocukların ya da ergenlerin ana-babaları, 

eğitmekle görevli öğretmen, usta, koruyucu aile fertleri, vasi gibi kişiler ya da yabancı kişilerce, bedensel, 

psikolojik olarak sağlıklarına zarar verici, fiziksel, duygusal, cinsel ya da zihinsel gelişimlerini engelleyen 

tutum ve davranışlar olarak tanımlanır.   

 

Çocukların fiziksel ve psikolojik gelişmeleri için temel olan beslenme, korunma, sevgi, eğitim gibi 

gereksinimlerinin kendilerine bakıp gözetmekle yükümlü kişilerce yeterince karşılanmaması çocuk ihmali; bir 

erişkinin itaati sağlama, cezalandırma ya da öfke boşaltma amacı ile çocuğun vücudunun herhangi bir yerine 

iz bırakacak şekilde şiddet uygulayarak zarar vermesi fiziksel istismar; yetişkin ya da kendisinden büyük bir 

çocuk tarafından anlamadığı ve / ya kabul etmediği, gelişimsel olarak hazır olmadığı ve karşı tarafın cinsel 

tatmini için kullanılması durumu ise cinsel istismar olarak tanımlanır.  

 

İhmal ve istismarın önlenmesinde hemşire, toplumun sağlıklı olmasının sağlanması, sosyal reformların 

hayata geçirilmesinde, çocuğa yönelik değerin artırılmasında ve çocuğun sağlıklı gelişimi için büyüme gelişme 

eğitimi verilmesinde aktif rol almalıdır.   

Hemşire ihmal ve istismarın önleme düzeylerini bilmelidir. Birinci düzeyde, sosyal reform, değişen 

tutumlar, eğitim önemlidir. İkinci düzeyde, yüksek risk gruplarını belirlemek önem taşır. Bu kişilerin var olan 

hizmetleri kullanmalarını sağlamak ve ek hizmet sunulmasını kapsar. Üçüncü düzeyde, istismar edilmiş olan 

çocuğun yeniden istismar edilmesinin önlenmesi, koruyucu tedbir uygulamalarının sağlanması ve istismar 

ortaya çıktıktan sonraki tüm hizmetleri kapsar. Aynı zamanda tüm kamu çalışanları gibi hemşireler şüpheli 

istismar vakalarını Sosyal Hizmetlere, Çocuk Polisi/Karakollar ve Cumhuriyet Savcılarına ihbar etme 

konusunda yasal olarak sorumludur.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, İstismar, Hemşirelik Rolleri, Önlem Düzeyleri 
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NURSE'S ROLE IN THE PREVENTION OF CHILD NEGLECT AND ABUSE 

Prof. Yurdagül ERDEM* 

*Kırıkkale University Faculty of Health Sciences 

 

Child abuse is defined as an unfavorable attitude and behavior to children under 18 years of age intended for 

physically, psychologically, emotional, sexual or mental development by parents, educate tasked teacher,  

family members or foreign persons. Child neglect are not met enough of care needs nutrition, protection, 

affection, such as training needed for healthy development of children.   

 

Physical abuse are applying violence with purpose to harm in any way the child's body for obedience or 

punishment by an adult. Also, sexual abuse is a condition to be used for the sexual satisfaction by an adult or 

older child from him when he cannot understand / accept it or not developmentally ready.  

 

Nurses in the prevention of neglect and abuse, ensuring a healthy society, the implementation of social reforms, 

increasing the value for the child and the child's growth and development should be actively involved in 

providing training to the healthy development. Nurses should be aware of abuse and neglect prevention level. 

At the first level, social reforms, changing attitudes, training is important. In the second level, it is important 

to identify high-risk groups. These people enable them to use the services that are offered and include the 

additional services. In the third level, to prevent the exploitation of children who have been abused again, the 

provision of protective measures after application. At the same time, nurses such as all public employees is 

legally responsible for giving notice suspected abuse cases to the Social Services, Child Police / Police and 

legally prosecutors.  

 

 

Key Words: Child, Neglect, Nursing Roles, Prevention levels. 
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ADLİ HEMŞİRELİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE STANDARTLARI 

Prof. Dr. Yurdagül ERDEM* 

*Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

Adli hemşireliğin tarihçesi 1948 BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde “Hiç kimse işkenceye ya 

da acımasız, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz" ifadesinden yola çıkar.  

ABD’de 1986’da şiddetin bir halk sağlığı sorunu olduğu ifade edilmiş, şiddetin etkilerini iyileştirmede sağlık 

çalışanlarının önemli olduğu vurgulanmıştır. 1991’de ANA, “ Kadına yönelik şiddet bir hemşirelik uygulama 

konusudur” makalesi yayınlamıştır. Adli olayda informal rol alan hemşireler 1992’de, Uluslararası Adli 

Hemşireler Birliği'ni (The International Association of Forensic Nurses - IAFN) kurmuştur. 1995’de Amerikan 

Hemşireler Birliği, adli hemşireliği özel dal olarak kabul etmiştir. 1997’de ANA ve IAFN, Adli Hemşirelik 

Uygulama Standartları ilk versiyonunu yayınlamıştır. 2005 yılında  ‘The Journal of Forensic Nursing’ dergisi 

yayın hayatına başlamıştır.  

 

IAFN’e göre, Adli hemşirelik, hemşireliğin biopsikolojik eğitimi ile adli tıp uygulamalarının kombine 

edildiği bilimsel araştırma, kanıt toplama, tanık koruma, analiz, önleme, travma ya da ölümlü adli vakalar 

üzerine çalışan uygulama alanıdır. Adli hemşire, Hemşirelik sürecini kullanarak kasıtlı veya kasıtsız fiziksel 

ve psikolojik yaralanmaları değerlendirerek, klinik durumu ve patolojileri yorumlamada, yaralanma ve kanıt 

arasındaki bilimsel ilişkileri açıklamada ve etkileyen faktörleri yorumlamada sağlık, sosyal ve hukuk 

sistemlerindeki kişilerle işbirliği yapar. IAFN 2015’de revize edilen tanılama, analiz, planlama, uygulama, 

koordinasyon, eğitim, danışmanlık, etik, araştırma, kalite, haberleşme, liderlik, işbirliği, kaynak kullanımı, 

güvenli ve sağlıklı çevre sağlanmasına yönelik 16 standart tanımlanmıştır.  

 

   Anahtar Kelimeler: Adli Hemşirelik, Standartlar, Hemşirelik Süreci 
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HISTORICAL DEVELOPMENT AND STANDARDS OF FORENSIC NURSING 

Prof. Dr.Yurdagül ERDEM* 

*Kırıkkale University Faculty of Health Sciences 

 

History of forensic nursing began to taking responsibility for the statement in Universal Declaration of 

Human Rights: "No one torture or to cruel, shall be subjected to inhuman or degrading treatment or 

punishment" in the 1948. In the United States in 1986, it is emphasized that violence is a public health problem 

and health employees has important role to improve to effects of violence. ANA in 1991, "Violence against 

women is a nursing practice issues" published article. International Association of Forensic Nurses (The 

International Association of Forensic Nurses - IAFN) was established by nurses involved in criminal cases in 

1992.  American Nurses Association, in 1995, adopted a special branch of forensic nursing. In 1997, ANA and 

IAFN, Forensic Nursing Standards of Practice published the first version. In 2005, The Journal of Forensic 

Nursing in the first issue has been published. 

 

According to IAFN, forensic nursing is combined of scientific research with bio-psychological training 

of nursing in forensic evidence collection practices, witness protection, analysis, prevention, trauma or 

applications running on the mortal forensic cases. Forensic nurses, evaluating intentional or unintentional 

physical and psychological injuries using the nursing process, clinical and pathology interpretation, scientific 

relations medical interpreting and influencing factors in explaining between the injury and the evidence, 

cooperate with others in their social and legal system. IAFN 2015 revised diagnostic, analysis, planning, 

implementation, coordination, training, counseling, ethics, research, quality, communication, leadership, 

cooperation, resource utilization, have been identified 16 standards in order to ensure a safe and healthy 

environment. 

 

Key Words: Forensic Nursing, Standards, Nursing Process. 
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ADLİ PSİKİYATRİ HEMŞİRESİNİN SORUMLULUKLARI 

Prof. Dr. Fatma Öz* 

*Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  

 

Ülkemizde oluşan sosyal değişimler adli tıp, adli psikiyatri ve adli psikiyatri hemşireliği alanlarında 

gelişme ve bilimsel çalışmaların gerekliliğinin önemini ortaya koymaktadır. Psikiyatri hemşireliğinin bir üst 

alanı olan adli psikiyatri hemşireliğinde görev, yetki ve sorumlulukların bilinmesi hem hemşire hem de suçlu 

ve ruhsal sorunu olan hasta için önem taşımaktadır.  

Adli psikiyatri servislerinde çalışan hemşireler, genellikle "terapiye karşılık güvenlik", "tehlikelilik" 

ve "şiddet yönetimi" konularında işlevlerini gerçekleştirirler. Hemşirelerin bu işlevlerini yerine getirirken 

rollerinin açık olarak tanımlanması hem hemşirenin mesleki gücü hem de bakımın kalitesi için önemlidir. Ruh 

sağlığı bozuk olup suç işleyen kişilerin tedavisi ve bakımı ancak terapötik değerde iletişimin kurulmasıyla 

başlar. Kurulan terapötik iletişim ve yaklaşım, ekip üyelerinin profesyonellik düzeyini belirleyen önemli bir 

ölçüttür. Bu nedenle, tüm ekip üyelerinin bu kişilerle hem aydınlatıcı hem de tedavi edici görüşmeleri 

yapabilmesi ve izleyebilmesi için etkili iletişim ve yaklaşım bilgi ve becerileriyle donanmış olması 

beklenmektedir. Ancak, tüm ekip için bu donanım yeterli olmamakta, uygulamalarda sıklıkla bazı güçlüklerin 

yaşandığı bilinmektedir. 

 

Adli psikiyatri servislerinde çalışan hemşireler çalıştıkları hasta grubuna özel rollerini yerine getirirken 

bilgi eksikliğinden, ekip uygulamalarından ve yasal açıklıklardan kaynaklı ikilemler yaşayabilmekte ya da 

çatışmalar ortaya çıkabilmektedir. Çünkü; tüm ekip üyelerinin olduğu gibi hemşirenin de adli psikiyatri 

hastasına özel bakımı verebilmesi için psikiyatri hemşireliği bilgisinin yanında psikiyatrik hastalıklar, tehlikeli 

davranışları tanımlamak ve yönetmek, suçlu olan psikiyatrik hastaya yaklaşım, yasal ve etik konularda bilgi 

ve beceriyle donanmış olması gerekmektedir.  

Ülkemizde başka ülkelerde olduğu gibi yüksek güvenlikli hastaneler henüz yoktur. Bu tür hastaların 

tedavi ve bakımı beş bölgede yer alan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde sağlanmaktadır. Bazen de 

bu hastalar psikiyatri kliniklerinde yer alan terapötik ortamı iyi olmayan küçük birimlerde muhafaza 

edilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Adli Psikiatri Hemşireliği, Hemşirelik Rolleri, Etik 
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RESPONSIBILITIES OF FORENSIC PSYCHIATRIC NURSE 

Prof. Fatma ÖZ* 

*Hacettepe University Faculty of Nursing, Department of Psychiatric Nursing 

 

The social changes in our country, forensic medicine, forensic psychiatry and forensic psychiatry in the 

nursing field development and scientific study reveals the importance of necessity. İn forensic psychiatric 

nursing, which is a high area of psychiatric nursing, knowledge of the tasks, powers and responsibilities is 

important for both nurses and patients have crime and psychological problems. Forensic nurses working in the 

psychiatric ward, commonly called "security versus therapy", "dangerousness" and "management of violence" 

perform their function in the subject.  

Clear definition of the roles of nurses performing these functions is important for both the professional 

strength of nurse and the quality of care. Treatment and care of persons who commit crimes and mental health 

problems, but begins with the establishment of communication in the therapeutic value. Communication and 

established therapeutic approach is an important criterion that determines the level of professionalism of the 

team members. Therefore, all team members are expected to be equipped with these people to the knowledge 

and skills to be able to interview effective communication and approach both enlightening and therapeutic 

follow. However, this equipment is not enough for the whole team, often known that there were some 

difficulties in practice. 

 

Nurses working in forensic psychiatric wards from the originating of lack of information the specific 

roles, applications of the team and the decisions induced of legal clarity may have dilemmas or conflicts. 

Because; As with all team members, in order to nurses give special care to the forensic psychiatric patients, 

they have besides psychiatric nursing information to identify psychiatric disorders dangerous behaviors and 

manage, offenders who approach to psychiatric patients, should be equipped the legal and ethical knowledge 

and skills.  

 

In our country as in other countries high security hospitals are not yet available. Treatment and care of 

such patients are provided at Mental Health and Diseases the hospitals in the five regions. Sometimes these 

patients keep in clinical psychiatry therapeutic environment is not good in a small unit. 

 

 

Key Words: Forensic Psychiatric Nursing, Nurses Roles, Ethics 
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ADLİ OLGULARLA İLGİLİ BİRİMLER-KURULUŞLAR 

Yard. Doç. Dr. Hüsna Özveren* 

*Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

 

Bu çalışmada adli olgularla ilgili birimler ve kuruluşlar kadınla, çocukla ve yaşlıyla ilgili olarak ayrı ayrı 

incelenmiştir. Herhangi bir adli olgu durumunda bireylerin başvurabileceği danışma ve destek hizmetlerinin 

hangi birim ve kuruluşlarda verildiği değerlendirilmiştir. Ülkemizde kadınla ilgili birim ve kuruluşlar, Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme 

Merkezi (ŞÖNİM), Kadın Dayanışma Vakfı, Kadın Danışma Merkezi, Mor Çatı Sığınma Evi, Kadın Sorunları 

Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde hizmet vermektedir. Çocuklarla ilgili birim ve kuruluşlar Çocuk 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Koruma Birimleri, Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezleri, 

Türkiye Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği ve belediyelere ait Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi 

olarak bulunmaktadır. Yaşlılarla ilgili birim ve kuruluşlar, Huzur Evleri, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 

Merkezleri, Yaşlı Dayanışma Merkezleri, Gündüzlü Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Hizmet Merkezleri ve 

Yaşlı Yaşam Evlerinde hizmet verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Adli Olgu, Çocuk, Koruma, İstismar 

 

INSTITUTIONS AND AGENCİES DEALING WITH FORENSIC CASES 

Asist. Prof. Hüsna Özveren* 

*Kırıkkale University Faculty of Health Sciences Department of Nursing 

The institutions and agencies dealing with forensic cases were examined one by one for women, children and 

the elders. The consultation and support services which the individuals can get servise in case of any forensic 

situation was investigated. The institutions and agencies serve the women victims are Ministry of Family and 

Social Policies, General Directorate on the Status of Women, Violance Prevent and Follow-Up Center 

(ŞÖNİM),  The Foundation for Women’s Solidarity, Mor Çatı Women's Shelter Foundation, Women Problems 

Research and Practices Centers. The institutions and agencies dealing with the children are General Directorate 

of Child Services, child protection teams, Child protection Research and Practices Center, Turkish Society for 

Prevention of Child Abuse and Neglect and the municipalities’center for outside labourer children. The 

institutions and agencies dealing with the elderlies are nursing homes, care and rehabilitation centers, solidarity 

center for elderlies, day care services and asisting living homes. 

 

Key Words: Forensic Cases, Child, Protection, Abuse. 
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PARÇALANMIŞ AİLELER PANELİ 

AİLE İLİŞKİLERİ 

Prof. Dr. Aliye MAVİLİ* 

*Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 

 

 Bu çalışmada aile ilişkileri ve bazı aile problemleri tartışılacaktır. Hepimizin bildiği gibi aile bütün 

toplumların en temel birimidir. Psikolojik doyum sağlamada ailenin fonksiyonu biriciktir. Aile zamana 

topluma ve devletlere göre eğitimde önemli rol oynar. Aile bireyin sosyalizasyonunu sağlayan temel 

kurumlardandır. 

Türk anayasasının 41. Maddesi aileyi toplumun temeli anlayışını, 2004 deki eşler arasındaki eşitlik 

prensibini ekleyerek daha etkili hale getirmiştir. Türkiye’de aile, gelişmiş ülkelerdeki kadar olmasa da, çok 

fazla olumsuz gelişmelerle karşı karşıyadır. İstemesek de aile içi şiddet ve boşanma artmıştır. Erkekler narsistik 

ihtiyaçlarını evlilik ilişkisiyle tatmin etmektedirler. Öfkenin dışa vurumu olarak aile içi şiddet güven 

eksikliğinin temel belirleyicisidir. 

Anahtar Kelimeler: Aile İlişkileri, Aile içi Şiddet. 

 

FAMILY RELATIONS 

Prof. Aliye MAVİLİ* 

*Selçuk University Faculty of Health Sciences Department of Social Worker 

 

In this study family relations and some family problems will be discussed. As it was known, family is the basic 

and most formative unit of human society. Family plays a unique function for psychological satisfaction.  

Family also plays a role for the education of the individual at various degrees according to time, societies and 

the attitudes of the states. Furthermore, family has the role as a first step in the socialization of individuals. 

Turkish Constitution’s article 41 states that family is the basis of Turkish society. It become more effective 

when equality principlle is added to it. In Turkey, facing rapid change, negative symptomps regarding the 

family is not at the levels seen in the western society for now.  However, even it is not wanted,  family violence 

and divorce have been increased. It has observed that men try to satisfy their narcissistic needs through their 

maritial relationships. Family violence which is the expression of anger is an indicator for lack of self 

confidence.  

Key Words: Family Relations, Domestic Violence  
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AİLE İÇİ ŞİDDET 

Prof. Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ* 

*Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 

 

Aile içi şiddet; aralarında yakın duygusal bağ bulunan, yakın yaşam ya da hayat arkadaşlığı sürdürmüş eski 

veya şimdiki eşlere, birlikte yaşanan kişilere veya diğer aile bireylerine yönelik her türlü fiziksel, cinsel, 

psikolojik veya ekonomik şiddet eylemi olup kuşaktan kuşağa aktarılan bir halk sağlığı sorunudur. 

 

Aile içi şiddet çoğu zaman açığa çıkmaz. Toplumumuzda kadın ve erkek rollerle ilgili benimsenen geleneksel 

değerler evdeki şiddetin gizli kalmasına “aile meselesi” olarak görünmesine ve hatta doğal bir olaymış gibi 

kabul edilmesine neden olmaktadır. 

 

Aile içi şiddet bir suçtur ve bu suçu işleyenler Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine göre cezalandırılır. 

Yetki ve görev sahası bakımından ülkenin büyük bir bölümünde görev yapan ve adli kolluk görevini de yürüten 

polis ve jandarma teşkilatları aile bireylerinin şiddete maruz kaldıklarında doğrudan başvurdukları ilk 

merkezdir. 

 

Hayati tehlikesi olan ve yüksek risk grubundaki mağdurlar herhangi bir önlem ve tedbir istemeseler dahi 

Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi veya İl/İlçe Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükleri yetkilileri ile 

görüştürülmeli, durumu hakkında iyice aydınlatılmalı ve yüksek risk hakkında uyarılmalıdır. 

 

Aile içi şiddet içimizde yaşadığımız yüzyılın en önemli sorunları arasında yer almakta olup ciddi bir sosyal 

problemdir. Aile içi şiddetle mücadele çok boyutlu ve bütüncül bir yaklaşım gerektirdiği için toplumun tüm 

kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesi, disiplinler arası bir yaklaşım ve ilgili tüm tarafların sürecin içinde 

yer alması çok önemlidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Aile İçi Şiddet, Fiziksel İstismar, Ensest, Sosyal Hizmetler, Adli Tıp  
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DOMESTIC VIOLENCE 

 

Prof. Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ* 

*Cumhuriyet University Medical Faculty,  Department of Forensic Medicine 

 

Domesticviolence is theabuse of a personwithin an intimate or family relationship, someoneyoushare a close 

emotiona lbond with, a previous or existing partner or any family member. Theabuse can encompass, but is 

not limitedto: physical, sexual, psychological, financial and emotional, degrading and violent behavior. Thisact 

of violence has been passed from generation to generation and is a public health problem. 

 

Domesticviolence is a largely hidden crime, occurring mainly in homes behind closed doors. In our society 

women and men value their traditions, and because of this any violence is usually kept a secret and not shared 

with anyone and is seen as a ‘family affair’ and is accepted like a normal situation. 

 

Domesticviolence is a crime and perpetratorsarepunishedaccording to the relevant articles of theTurkish Penal 

Code. Judicialpolice, gendarmerie, constabulary and the law enforcement agencies are the first point of 

calltoreport any domestic violence. 

 

If you are classed in the high risk of life-threatening victims and do not want support, you will be highly 

advised to discuss with Violence Prevention and Monitoring Centeror Provincial/DistrictDirectorates of 

Family and Social Policies to be fully aware of your situation and discuss the risks involved. 

 

Domestic Violencea Abuse is one of them ostimportantissues of the century and is a serioussocial problem. 

Domestic Violence and Abuserequires a multidimensional and holistic approach. Allsegments of society need 

to have strong, stableanddisciplinaryapproachtotackletheissue.  It is also very important that related parties 

take part in this process. 

 

Key Words: Domestic Violence, Physical Abuse, Incest, Social Services, Forensic Medicine 
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PARÇALANMIŞ AİLE MEVZUATI 

 

Avukat Mustafa Remzi Toprak* 

*M. A. Forensic Science 

 

 

Hukuk sistemimize “parçalanmış aile” kavramı “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu” ile 

girmiştir. Sonradan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname “parçalanmış aile” konusu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının asli görevleri içine alınmıştır. 

Parçalanmış aile konusunun Genel müdürlük seviyesinde değil bakanlık seviyesinde ele alınması önemli bir 

gelişmedir. Parçalanmış ailelerde, boşanmanın en olumsuz sonuçlarını, boşanma eyleminin kusurlu veya 

kusursuz tarafı olmadığı halde çocuklar yaşamaktadır. Ebeveynden çocuğun velayetini almayan veya 

alamayan taraf ile çocuk arasında mahkeme kararıyla kurulan şahsi münasebet çocuğunu tüm hayatını olumsuz 

etkileyecek boyutta travmalar içeren hukuki prosedürler zincirinden oluşmaktadır. İcra ve İflas Kanununda 

“Çocuk teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi 

gün içinde çocuğun teslimini emreder. Borçlu bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa bulunsun ilam hükmü 

zorla icra olunur. Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir sebep olmaksızın çocuğu tekrar alırsa 

ayrıca hükme hacet kalmadan zorla elinden alınıp öbür tarafa teslim olunur.” hükmünü içermektedir. Yasa 

koyucu, “çocuğun zorla alınıp verilmesini” açıkça yasa metnine alıp, çocuğun velayetini elinde bulunduran 

taraf için “borçlu” kelimesini kullanarak, mevzuatı ve işleyişi yorumlamayarak farklı algılamaya müsait 

olmaktan çıkartmıştır. Polis nezaretinde cebir kullanarak çocuğun alınıp verilmesi gibi bir süreç çocuk 

açısından kalıcı olumsuzluklar bırakan bir süreçtir. 

 

Parçalanmış aile konusunda hem Bakanlık nezdinde hem de üniversiteler ile sivil toplum kuruluşları nezdinde 

ciddi girişimler ve faaliyetler olmaktadır. Bu olumlu süreç, özellikle çocukların haklarının korunup kollandığı 

mevzuat altyapı çalışması ve kurumsal yapılanma ile ideal noktaya gelebilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Parçalanmış Aile, Çocuk. 
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BROKEN FAMILY REGULATION 

Lawyer Mustafa Remzi Toprak* 

*M. A. Forensic Sci. 

 

The concept of “broken family” entered into your law system by means of the “Law on Social Services and 

Child Welfare Organization”. Afterwards, in accordance with the Governmental Decree about the 

Establishment and Duties of the Ministry of Family and Social Policies”, the subject of “broken family” is 

included in the principal duties of the Ministry of Family and Social Policies. It is a considerably important 

development to take up the subject of broken family not at the level of General Directorate but at the level of 

the Ministry. In the broken families, the most negative consequences of the divorce are being experienced and 

encountered by the children although they are not the faulty or non-faulty parties of the process and action of 

divorce. The personal relationship which is established by means of the decision of the court between the party 

who did not or could not take the guardianship rights of the child among the parents and the child by means of 

the court decree is composed of the chain of legal procedures containing the traumas to the extent to influence 

the entire life of the child negatively. The Law of Execution and Bankruptcy contains the provision that; 

“Whenever the court decision regarding the delivery of the child is given to the execution office, the execution 

officer delivers the child to the debtor within seven (7) days period of time by means of serving the execution 

order properly. In case the debtor does not comply with this order, then the court decree is executed forcefully 

wherever the child is present. If the other party takes back the child again without showing any just reason for 

this action after delivering the child, then the child is taken forcefully from that party without any further need 

of taking orders and then delivered to the other party accordingly”. The legislator uses the word “debtor” for 

the party who the guardianship rights of the child, by means of inserting into the law text “to take and give the 

child forcefully”, and it avoided any kind of suitability of different perceptions by means of interpreting the 

related written regulations and the operation process in this manner. The process of taking and giving the child 

by means of using “force” under the supervision of the Police officers is a process which gives rise to some 

sort of permanent negative effects in terms of the child. There are some serious attempts and activities in 

progress in and before not only the Ministry but also the universities and the non-governmental organizations 

on the subject of the broken family. This positive process could reach the ideal point by means of the corporate 

structuring as well as the regulatory substructure study in which the rights of the children are protected and 

maintained in particular. 

 

Key Words: Broken Family, Child. 
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KARABAĞ SAVAŞI DÜZLEMİNDE SAVAŞTA PARÇALANMIŞ AİLELER 

Dr. Anar AGAYEV* 

*Ankara Üniversitesi 

 

Karabağ Azerbaycan’ın en eski tarihi vilayetlerinden birisidir. Azerbaycan dilinde (ayrıca başka Türk 

dillerinde) “kara” renk dışında “yoğun”, “kalın”, “büyük”, “koyu” vs. anlamlar da taşımaktadır. Bu açıdan, 

“Karabağ” terimi “kara bağ”, yani “büyük bağ”, “yoğun bağ”, “kalın bağ” anlamları da içerir. Ermenistan 

Cumhuriyetinin askeri tecavüzü sonucunda Azerbaycan arazisinin yüzde 20si işgal edilmiş, 30 bine kadar 

insan öldürülmüş, 50 binden fazla insan yaralanmıştır. Bir milyondan fazla insan 23 yıldan fazla, mülteci ve 

göçmen durumunda yaşayarak Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı etnik temizleme ve soykırım siyasetinin 

kurbanı olmuştur.  

 

Karabağ savaşı zamanı en çok kayıp olan şehir Hocalı şehri olarak tarihe geçmiştir. 1992 yılında Ermenistan 

askeri birlikleri, 7 bin nüfuslu Hocalı şehrinde soykırım gerçekleştirmiştir. Hocalı soykırımı zamanı 613 insan 

öldürülmüş, 1000 den fazla kişi maruz kaldığı ateşli silah yaralanmaları nedeniyle gazi olmuştur. 106 kadın ve 

70 yaşlı insan öldürülmüştür. 8 aile tamamen yok edilmiştir, Facianın meydana geldiği gün 1275 sivil insan 

esir alınmış ve hala 150 kişinin akibeti bilinmemektedir. Her savaştan olduğu gibi Karabağ Savaşı ve Hocalı 

Katliamı’ndan da en çok çocuklar etkilenmiş, 63 küçük çocuk ölmüş, 25 çocuk anne ve babasını, 130 çocuk 

ise anne veya babasından birini kaybetmiştir.  

 

Savaş çocukları olarak savaşı yaşayan çocuklar ile birlikte mülteci çocuklarını ve göç yaşayan çocukları da 

sayabiliriz. Ülkemizde maalesef  bu tür göç sonucu sıkıntılı bir hayata girmiş pek çok çocuk yaşamaktadır. 

Birde savaşın çocukları vardır tabi, Karabağ’da, Filistin de, Bağdat’ta, Suriye’de savaşın içinde büyümüş 

çocuklar. Hem hekimler hem de toplum olarak bize düşen görev; bu çocuklarımıza sahip çıkmak; onları 

toplumdan dışlamak değil, topluma kazandırmaya çalışmaktır. 
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KARABAKH WAR PLANE IN WAR BROKEN FAMILIES 

Dr Anar AGAYEV* 

*Ankara Üniversity 

 

          Karabağ is one of the oldest historical provinces of Azerbeycan. In Azeri language (and in other turcic 

languages) black has othe rmeanings such as ‘’thick’’ “intensive’’ in addition to color.  In this sense, the term  

“Karabağ”  refersto “kara bağ”,i.e. “largelace”, “intensivelace”, “thicklace”. As a result of militaryassault of 

armenicarepublic, 20% of thelandarea of Karabağ has been invaded, about 30000 people killed and more than 

50000 wounded. Over1 million people have lived as refugees and immigrants for more than 23 yearsand have 

become victims of ethnic cleansing and genocide policy of armenia against Azerbeycan...  

 

In Karabağ wars, thehighest rate of casualtieswasseen in thecity of Hocalı. In1992, 

Armenianmilitaryforcescarriedout a genocide in Hocalı which has a population of 7000.  613 people were 

killed and more than 1000 sufferedfrom fire arminjuries. 106 women and 70 elderly people were killed. 8 

families were completely destroyed. . On the day of this disasters, 1275 civilians were taken as prisoners, and 

of these the fate of 150 still remains unknown. As in all wars, it was children who were most severely affected 

from war and 63 small children died, 25 children lost both parents and 130 children lost one of their parents.  

 

In addition to children experiencing war directly, childrenof regugeesandimmigrantchildren can also 

be regarded as children of war.  Unfortunately, in our country, many children live who have experienced 

difficulties as a results of such immigrations. There are also children who have grown in warsuch as thoseliving 

in Karabağ, paletsine, Baghdad and Syria. As a societyand as physicians, ourduty is not to exclude them but 

to try integrating these children with the society, 
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ÇOCUK SUÇLULUĞU VE MEDYA 

Prof.Dr. Bülent ÇAPLI* 

*Bilkent Üniversitesi Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesi, İletişim ve Tasarım Bölümü 

 

Çocukların habere konu edilmesi 

Çocuklar haber konusunda Çocuklar haber konusunda olduğunda, temel haklarının korunmasına özen 

gösterilmeli Trajik olaylara ilişkin haberlere çocukların katılımı istenmemeli. Bu haberlerde çocuklarla 

röportaj yapılmamalı, stüdyoya konuk olarak getirilmemeli. Suça karışmış ya da problemli çocuklarla ilgili 

haberlerde çocukların isimleri ve yüzleri gizli tutulmalı. Çocukların karıştığı suçlarla ilgili haberlerde, “suçlu 

çocuk” yerine, “suça karışmış”, “suça itilmiş çocuk” ifadeleri tercih edilmeli. Çocukların yargılanmasına 

ilişkin haberlerde mutlaka uzmanların danışmanlığına başvurulmalı. Çocuklar televizyona konuşmaya hevesli 

olabilir; ancak söyledikleri uzun vadede onların yaşamını olumsuz etkileyebilecek, zarar verebilecek 

ifadelerse, kullanılmamalı 

 

Yargı süreci 

Yargı sürecinin sadece mahkeme aşamasını değil, gözaltı, soruşturma, kovuşturma aşamalarını da içerdiği 

unutulmamalı. Yargı bağımsızlığı ve temel haklar yargı sürecinin tamamında gözetilmeli. Haber, yargının 

dava, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinden hangisine ilişkin ise, o sürece ait hukuki statülerin ve 

nitelemelerin farklılaştığı göz ardı edilmemeli. “Şüpheli”, “zanlı”, “sanık” ve “hükümlü” gibi nitelemelerin 

her birinin ceza yargılamasının farklı bir aşamasına ait olduğu unutulmamalı. Yargılama devam ederken, temel 

hakları koruyan “usul kuralları”na riayet edilmeli. Haber yaparken, kapalı ve açık yargılama ayrımına dikkat 

edilmeli. Duruşma sırasında mahkeme salonundan görüntü ve ses kaydı alınmamalı. Davaya ilişkin bilgiler 

mahkeme kaleminden değil, yargıçlardan alınmalı. Davanın yargıcı tarafından teyit edilmemiş bilgi ve 

duyumlara dayanarak haber yapılmamalı 

 

Sanık ve hükümlüler 

Mahkeme kararıyla sabit görülünceye kadar kimse “suçlu” olarak nitelendirilmemeli. Hüküm giymiş kişiler 

cezasını tamamladıktan sonra da suçlu muamelesi yapılmamalı. Sabıka sicilleri ya da beraat ettiği davalar 

kişiyi damgalamak için kullanılmamalı. Cezasını çekmekte olan kişileri tekrar yargılayıcı, suçlayıcı şekilde 

haber yapılmamalı. Tutuklu ve hükümlülerin fotoğrafları ve kimlik bilgileri izin alınmadan kullanılmamalı 
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Anahtar Kelimeler, Çocuk, Suç, Medya. 

 

 

 

JUVENILE DELINQUENCY AND MEDIA 

Prof.  Bülent ÇAPLI* 

*Bilkent University Faculty of Art, Design, and Architecture, Department of Communication & 

Design 

 

Reporting About Children 

Main focus while reporting news about children should be protecting their fundamental rights. While reporting 

tragic news, conducting interviews with children and having them as studio guest should be avoided. While 

reporting about children who are involved in crime, extra care should be taken keeping their names and faces 

out of the news. While reporting news about children that are involved in crime, terms "involved in crime" or 

"kids forced to commit crime" should be used rather than "criminal". Whilst children trials, an expert should 

always be consulted. Usually children are eager to talk to the television nevertheless if the what they say can 

be detrimental to them in the future it should be kept out the news. 

  

Court Trials 

It should be kept in my that court trial procedures include detention, investigation and prosecution. Judicial 

independence and fundamental rights must be respected during entire judicial process. During the litigation, 

investigation and prosecution processes legal status and qualification differs for each stage. This should be 

kept in mind during the coverage of the said processes. Terms "Suspect," "defendant," "accused" and 

"convicted" belongs to different stages of legal proceedings. Therefore they should be used accordingly. 

During the trial, "rules of procedure" that protects fundamental rights should be respected. During coverage 

difference between open and closed trials should be noted. During the trial no audio and video should be 

recorded inside the court room. Information about the trial should be obtained from the judges rather than the 

court office. Information that had not been verified by the judge of the trail should be disregarded 

  

Defendants and convicts 

Until a court verdict no one should be branded as "guilty". People finished serving their time they should not 

be treated as criminals. Criminal records or acquitted acquisitions should not be used to name people. 

Judgmental and accusatory news should not be reporting for people who are serving a sentence. Photographs 

and ID information of people who are arrested or serving a sentence should not be used without permission 

 

Key Words: Child, Crime, Media. 
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CİNSEL İSTİSMARCILARIN ÇOCUKLARA YAKLAŞIM ŞEKİLLERİ VE SOSYAL HİZMET 

AÇISINDAN ÖNERİLER 

Yrd. Doç.Dr. M. Burak GÖNÜLTAŞ* 

*Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 

Cinsel istismarcılar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesi bu kişilerle ilgili çeşitli ve ayrıntılı verilere ulaşmak 

mümkün olmuştur. Bu çalışmalarda ulaşılan önemli bulgulardan biri, cinsel istismarcılar, suçlu aktiviteler 

açısından özelleşmektedir ve diğer bilinen suçlulara göre suç işleme yöntemleri ve kariyerlerinde daha 

becerikli ve kıvraktırlar. Bu açıdan bakıldığında cinsel istismarcıları diğer suçlulara göre özelleştiren yönü, 

istismar içerikli davranışları gerçekleştirme şekilleri ve yaklaşım taktikleri ile ilgili olduğu görülmüştür. Cinsel 

istismarcıların mağdurlara yaklaşım taktikleri açısından bakıldığında ise ilgili araştırmalar, faillerin grooming 

yöntemlerine odaklanmaktadır. Grooming yöntemleri, istismarcının çocukla cinsel bir aktiviteye girebilmek 

için masumane gibi görünen (arkadaşlık kurma gibi) ve böylelikle mağdurun itaat etmesi-tepkisiz kalmasını 

sağlayan bir takım aldatıcı yöntemleri barındırır. İstismarcı bu yöntemlerle çocuğa yaklaşmakta, direncini 

kırmakta ve kontrolü altına almayı başarmaktadır. Bu çalışma ile cinsel istismarcıların çocuklara yaklaşmak 

için kullandıkları yöntemlerin neler olduğu ve hangi değişkenlerden etkilendiği tartışılacaktır. Böylece cinsel 

istismarcılar özelinde cinsel istismarın önlenebilmesi adına Sosyal Hizmet disiplini açısından bir takım 

önerilerde bulunulması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Cinsel İstismar, Grooming Yöntemleri, Sosyal Hizmet, Suç Önleme 

THE GROOMING METHODS OF SEXUAL ABUSE OFFENDERS AND SOME PROPOSALS IN 

TERMS OF SOCIAL WORK 

Yrd. Doç.Dr. M. Burak GÖNÜLTAŞ* 

*Cumhuriyet University Faculty of Literature Department of Social Worker 

 Recently, It has been possible to reach various and detailed information about sexual abuse offenders as a 

result of the researches related to them. One of the main results reached from them is that sexual abusers are 

significant about criminal activities and more versatiles than other criminals in crime methods and careers. 

This aspect of sexual abuse offenders is related to commit sexual abuse acts and approaching tactics to victims, 

which related researches focus on grooming methods of sexual abuse offenders. Grooming methods includes 

some deceptive methods which supply to go to sexual activities with children and to keep silence and to comply 

them, which these methods seem prosocial. Abusers can be able to reach to children and to break the resistance 

of them and to comply them. In the present study, it will be discussed what the grooming methods are and 

which variables effect to grooming methods. Thus, it is aimed to present some proposals about preventing of 

sexual abuse in terms od Social Work.  

Key Words: Sexual Abuse, Grooming Methods, Social Work, Crime Prevention 
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AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE SOSYAL HİZMET YAKLAŞIM VE 

MÜDAHALESİNİN ÖNEMİ 

 

Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN* 

*Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü 

 

Aile içi şiddet, dünyada milyonları etkileyen ciddi bir sorundur. Son yıllarda Türkiye ve dünyada şiddet 

olaylarında yaşanan artış manşetlerden düşmediği gibi çeşitli bilimlerin de araştırma konusu olmuştur. Artan 

şiddet olaylarının başında “özel ilişkide bulunulan” kişiye yönelik olanlar ilk sırada yer almaktadır. Genellikle 

Türkiye’de kadınlar tarafından deneyimlenen şiddetin en yaygın hali erkek eş ya da partnerler tarafından 

işlenen şiddettir ve aile içi şiddet olarak tanımlanır. Bu şiddetin sebepleri, toplumda çok sayıda yanlış algı ve 

bilgilenmeden dolayı karmaşıktır. Ancak bu nedenlerin temeli, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, güç dengesizliği 

ve ilişki içerisindeki kontrol edici davranışlardır. Aile içi şiddet sorunun aile ve birey temelli mikro/mezzo 

boyutu ve sosyo- kültürel odaklı makro boyutu olduğu bilinmektedir. Sorunun toplumsal dinamiklerinde 

cinsiyet ya da toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda yaratılmış olan cinsler arası 

eşitsizlik ve erkek egemenliğine dayanan ataerkil yapı yatmaktadır. Şiddet mağdurlarının yardım aldıkları 

sağlık, psikoloji, hukuk, sosyal hizmetler, kolluk kuvvetleri gibi birçok meslek grubu vardır. Tüm bu meslek 

grupları içerisinde sorunu hem bireysel olarak mikro, hem ailesel olarak mezzo hem de toplumsal olarak makro 

boyutlarıyla ele alan sosyal hizmet alanı bu bakımdan çok önemlidir. Örneğin şiddet mağdurları kendilerine 

yardım edebilecek meslek elemanları ile görüştüklerinde ‘bunu hak edecek ne yaptıkları’ konusundaki soruları 

ile şiddetin travma etkisini katlayarak hatırlayacakları bir süreç içerisine girmektedirler. Bu süreç ‘yeniden 

kurban/mağdur olma’ ile karşı karşıya kalmak anlamına gelmektedir. Bu durumda travma etkisini azaltmak ve 

en uygun müdahaleyi yapabilmek için meslek elemanın akademik bilgisi, uygulama bilgi ve becerisi ile 

müracaatçı/danışana (şiddet mağduru kadın) empatik yaklaşımı oldukça önemlidir. Diğer taraftan sosyal 

hizmet uzmanlarının benimsedikleri ekolojik, sistem ve  güçlendirme yaklaşımı ile şiddet konusunda (önleme, 

iyileştirme gibi) daha etkili yöntemler uyguladığı düşünülmektedir. Bu nedenle, aile içi şiddete bakış ve 

yaklaşımlar ve bunlar doğrultusunda mesleğin sahada uygulanma boyutu irdelenmelidir. 

Bilindiği gibi pek çok disiplin ve uygulamalı meslekler için teorik bilgi, uygulama becerisi ve yaklaşım dışında 

müracaatçıya değer temelli temas etmek başka bir deyişle hem onun hem içinde bulunduğu grubun hatta 

toplumun değer sistemiyle tutarlı bir anlayış içerisinde olunmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle toplumsal 

cinsiyet gibi hassas bir konuda dezavantajlı konumdaki kadınlarla daha da ötesi incinebilir şiddet mağduru 

kadınlarla çalışmada duyarlı meslek elemanlarına duyulan ihtiyaç önem taşımaktadır. Bu noktada sosyal adalet 

ve hak temelli yaklaşımları benimseyen sosyal hizmet disiplini ile eğitim almış uzmanların katkısının büyük 

olacağı düşünülmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Aile içi Şiddet, Sosyal Çalışma. 

THE IMPORTANCE OF SOCIAL WORK INTERVENTION AND APPROACH IN 

PREVENTION OF DOMESTIC VIOLENCE 

Prof. Yasemin ÖZKAN* 

*University of Hacettepe Faculty of Economics and Administarative Sciences 

Department of Social Work 

 

Domestic violence is a serious public health problem that affects millions of people around the world. In recent 

years, escalation of violence has hit the headlines in Turkey and the rest of the world, and become common 

research subject for various fields. Intimate partner violence is the leading type of domestic violence now. 

Generally experienced by women in Turkey, this common type of violence is defined as physical, sexual, or 

psychological harm by a current or former partner or spouse. The reasons for it are complex due to 

misperception and misinformation. The underlying causes, however, are gender inequality, power inequality 

and controlling behaviours within the relationship. Domestic violence is known as individual and family based 

micro/mezzo level, and sociocultural oriented macro level problem. Sex or gender discrimination, 

sociocultural and economic inequality between the sexes, malestream patriarchal structure are the social 

dynamics of the problem. Many professions in the field of health, psychology, law, social services, law 

enforcement offices provide help for victims of violence. Among these professions, the field of social work is 

of utmost importance in the sense that it deals with problems in micro, mezzo and macro levels. For instance, 

while working with victims of violence, members of a profession may ask questions about “why they deserve 

this” which may finally have trauma effect on the client. The client will be in a state of “becoming 

victim/sufferer again”. In order to decrease the trauma effect and find the best intervention, academic 

knowledge, practice knowledge and skills, empathic approach to clients (female victim of violence) are very 

important. On the other hand, social workers apply more effective methods in working with the cases of 

violence through ecological, systems and empowerment perspectives. For this reason, the view and approach 

to domestic violence and the aspects of professional practice should be examined. 

Apart from theoretical knowledge, practice skills and perspectives, value-based practice is needed for many 

disciplines and applied professions. In other words, it is important to work with clients with an understanding 

consistent with the group or even the society’s value system where the client lives. When working with women 

with disadvantaged background, even with the vulnerable female victims of violence, responsive professionals 

are needed concerning gender issue. In this respect, social work discipline, which adopted social justice and 

rights based approach, and well-educated social workers may have great contribution to this issue. 

 
Key Words: Domestic Violence, Social Workers. 
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TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET 

Doç. Dr. Zeynep TEZEL* 

 

*Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilmleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü 

 

Şiddet; Dünya Sağlık Örgütü'ne göre  “sahip olunan güç veya kudretin, yaralanma ve kayıpla sonlanan veya 

sonlanma olasılığı yüksek bir biçimde bir başka insana, kendine, bir gruba veya bir topluma karşı tehdit yoluyla 

ya da bizzat uygulanmasıdır.  

 

1993 yılında Birleşmiş Milletler tarafından  yayınlanan "Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi 

Sözleşmesi"nde (CEDAW) cinsiyete dayalı olan ve kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik olarak zarar ve 

üzüntüye neden olan ve  özel yaşamda veya kamu yaşamında gerçekleşebilecek tehdit, baskı ve özgürlüğün 

engellenmesine yönelik davranışlar "kadına yönelik şiddet" olarak tanımlanmaktadır. 

 

11 Mayıs 2011 tarihinde “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye 

İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ni (İstanbul Sözleşmesi) çekincesiz imzalayan ilk ülkelerden biri Türkiye 

olmuştur. Sözleşme, 1 Ağustos 2014 tarihinde onaylanmiştir. İstanbul Sözleşmesi, Avrupa’da kadına yönelik 

şiddet konusunu insan hakları bağlamında ele alan, bağlayıcılığı ve yaptırım gücü olan ilk sözleşmedir. 

 

Bu çalışmada İstanbul Sözleşmesi’nin amacı, kapsamı, izleme mekanizmaları ve ASPB’na bağlı kurumsal 

hizmetler üzerinde durulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, İstanbul Sözleşmesi 
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VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE CONTEXT OF GENDER 

Assoc. Prof. Zeynep TEZEL* 

 

*Kırıkkale University Faculty of Health Sciences, Department of Social Worker 

 

Violence; According to the World Health Organization "owned power or strength, injury and loss of 

termination or termination is likely to form another man, himself, through threats against a group or a 

community, or is the application itself. 

 

Published by the United Nations in 1993 "Violence Against Women Elimination Declaration" which is based 

on sex in the women and the physical, sexual, psychological as causing damage and disruption and threats that 

may occur or public life, private life and behavior for the prevention of oppression and freedom, "violence 

against women "it is defined. 

 

May11, 2011 "Violence and Domestic Prevention of Violence Against Women and the Council of Europe 

Convention on Combating" the (Istanbul Convention) unreservedly signed the first one of the countries Turkey 

has also been the countries that have ratified the contract first. The Convention entered into force on August 

1, 2014. Istanbul Convention, addressing human rights issues in the context of violence against women in 

Europe, is the first binding contracts and sanctions. 

 

In this study, It was aimed to review the aim of the Istanbul Convention scope and focus on monitoring 

mechanisms and corporate services offered by The Ministry of Family and Social Policies. 

 

Keywords: Woman, Violence, İstanbul Convention 
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SOSYAL HİZMETLERDE ADLİ EBELİK UYGULAMALARI 

 

Ebe İnci Yağmur TEZBASAN* 

*Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Entstitüsü, ADBİD Adli Ebelik Komisyon Başkanı 

 

Ebelik tarihin en eski mesleklerinden biridir. Ebe; sağlık danışmanlığı ve eğitiminde yalnız kadın için 

değil bununla birlikte aile ve toplum için de önemli bir görev edinmiş sağlık personelidir. Ebelik mesleğinin 

içerisinden birçok uzmanlık alanı gelişmektedir, adli ebelikte bu farklı disiplinlerden birisidir. Adli ebelik; 

ebelik mesleği içerisinde bulunan tüm görev ve yetkileri bireylerin karşılaştıkları adli olgularda ve adalete 

hizmet için kullanmayı hedeflemektedir.  

Çalışma konuları içerisinde olan anne ve bebeğin yasal korunması kavramı ve 

kadın sağlığı sosyal hizmetler alanı ile ortak bir payda da yer almaktadır.  

Kadın ve çocuğun karşılaşacağı şiddet, istismar, eğitim haklarının elinden alınması, çocuk yaşta 

mecbur kılınanevlilikler vb tüm adli durumlarla birlikte yaşamını sağlıklı şekilde idame etmesini engelleyecek 

tüm olumsuz durumlar adli ebelik alanının incelediği konular arasında yer almaktadır. Özellikle mağduriyet 

yaşayan bireyler, mağduriyet sonrasısosyal çevrelerine geri döndüklerinde hayatlarında büyük ölçüde 

adaptasyon sorunu yaşamaktadırlar.  

Tüm bu toplumsal/sosyolojik sorunların çözümüyle birlikte mağduriyet yaşamış bireylerin ruhsal ve 

bedensel yönden tam anlamıyla sağlıklı hale gelip topluma kazandırılması için sosyal hizmet ve diğer meslek 

alanlarının ortak çalışmaları oldukça önemlidir.  

Adli ebelik ve sosyal hizmet alanı ortak çalışma konusu ana başlıklarından biri olan kadın ve çocuk 

konusunda yapılacak her türlü iyileştirme ve topluma sağlıklı bireyler olarak geri kazandırılması öncelikli 

görevler arasında yer almaktadır. Bireyden topluma çalışma hedefli özellike kadın ve çocukları ele alacağımız 

bu çalışmada iki alanın ortak ne gibi çalışmalar yapabileceğini ve kurumlar arası eğitim ve iletişimin ne kadar 

önemli olduğuna değineceğiz. 

 

Anahtar Kelimeler: Ebelik, Yasal, Şiddet. 
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LEGAL MIDWIFERY PRACTICES IN SOCIAL SERVICES  

Midwifery İnci Yağmur TEZBASAN* 

* Entstitü of Ankara University Forensic Science, ADBİD Midwifery Commission President 

Midwifery is one of the oldest professions of the history. A midwife is a medical  professional who 

has an important mission on medical consulting and education; not just for women but for family and society 

too.  Many areas of expertise are developing on midwifery, forensic midwifery is one these disciplines. 

Forensic midwifery aims to use the professional responsibilities and entitlements, for the forensic situations 

people confronted and to service justice.  

Statutory protection   of mother and child and woman health are common subjects with social services 

discipline. All the forensic situations a women and a child can face with such as violence, exploitation, assault 

on the education rights, forced child marriage; and any negative situations that holds them back from continue 

living healthy are some of the subjects that forensic midwifery research. Especially victims have adapting 

problems when they return to their social environment after the incidents.  Within the solutions of all these 

social problems, collaboration between social service and other fields is very important not only for the victims 

to obtain their health both psychologically and physically, but also their social reintegration. 

All kind of rehabilitation and reintegration of woman and child, that is one of the common main subject 

of both forensic midwifery and social service, are the priory mission. In this study, which we deal with 

especially women and children by orienting from individual to society, we emphasize the importance of the 

possible collaboration, coordination and education between fields. 

 

Key Words: Midwifery, Legal, Violence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uluslar arası II. Adli Hemşirelik Kongresi ve I. Adli Sosyal Hizmet Kongresi                                                                                                                                

Kırıkkale Üniversitesi Mavi Kongre Salonu                      3-4 Kasım 2016 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

AİLE İÇİ ŞİDDETTE HEMŞİRENİN ROLÜ 

Dilek TEKTAŞ* 

*Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

 

 

 Aile içi şiddet tüm toplumları içeren ve her kültürde var olan bir sorundur. Günümüzde çığ gibi büyümekte 

olan bu sorunu önlemek için devlet ve sivil toplum kuruluşları çeşitli adımlar atmakta ve bu konuyla ilgili 

etkili olabilecek kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır. Ancak bu konuda etkili olabilmek için disiplinler ve 

kurumlar arası iş birliği yapılması şarttır. Bu anlamda sağlık çalışanlarına da büyük görev düşmektedir. Bu 

derleme çalışmasıyla, aile içi şiddete yönelik alınması gereken önlemler ve bu konuda hemşirelerin rolünün 

açıklanması hedeflenmiştir.  

 

Ulusal ve uluslararası literatür taraması yapılarak, aile içi şiddet açıklandı ve istatistiki veriler toplandı. Ayrıca, 

aile içi şiddet konusunda hemşirelerin üzerine düşen sorumluluklar, bu konuda uzmanlaşmış hemşireler ve 

literatür araştırmalarının ışığında derlendi.  

 

Çözümlenemeyen bir konu haline gelen aile içi şiddet, her geçen gün gerek haberlerde gerekse özel 

yaşantımızda karşılaştığımız bir problemdir. Bu kadar çok yayılması sebebiyle her meslek gruplarına büyük 

görevler düşmektedir. Bu meslek gruplarından bir tanesi de sağlık çalışanlarıdır. Ülkenin her yerinde insanlara 

ulaşma imkanı bulabilen ve bir çok meslek gruplarına göre bireylerle daha çok iletişime geçmeleri sebebiyle 

böyle bir önem kazanmışlardır. Özellikle insanlarla birebir temas halinde bulunan hemşireler, aile içi şiddetin 

önlenmesinde oldukça etkili olan meslek grubunu oluşturmaktadır.  

 

Aile içi şiddet sebebiyle her gün duyduğumuz ölüm ve yaralanma haberleri hepimizin içini kanatmakta. Bu 

sorunun bizlerin de destekleriyle azaltılabileceği öngörülmektedir. Özellikle hemşirelik uygulamaları ile 

büyük bir yol kat edilebileceği görülmüştür. Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna götürülecek hemşirelik 

girişimleri, toplumun en küçük ve temel yapı taşı olan aileleri kurtaracak ve bu sayede de daha sağlıklı 

toplumlar elde edilebilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Aile İçi Şiddet, Hemşire, Toplum, Aile  
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THE ROLE OF THE NURSE IN THE DOMESTIC VIOLENCE 

Dilek TEKTAŞ* 

*Ankara University  

 

Domestic violence includes all communities, and exists in every culture that is a problem. Today, this problem 

is growing like avalanche. So government and non-governmental organizations take several steps to prevent it 

and effective institutions and organizations about this problem are formed. However, cooperation between 

disciplines and institutions must be done to be effective in this situation. In this sense, health professionals 

bears a great responsibility. Through the work of this assembly, I aim to describe prevents that must be taken 

for domestic violence and role of the nurse in this problem. Method: Domestic violence announced and 

statistical data gathered scanning several literatures. Furthermore, responsibilities of the nurses are collected 

in the light of professional nurses.  

 

Domestic violence, that becomes an unresolved issue, we face is a problem in both news and private lifes. Due 

to so much proliferation, it is an important mission for all occupational groups. Health professionals are the 

one of them. They can find the opportunity to reach people all over the country and can have more contact 

with individuals according to many occupational groups. Specially, nurses, which are contact one to one with 

people, constitue one of the most effective occupational groups for prevent domestic violence.  

 

It is predicted that this problem can be decrease with our support. Specially, it was observed that nursing 

practises are success for it. Nursing practises, which will be taken in Turkey from one end to the other end, 

will save families that are smallest and basic component of the society. Through, healthier communities can 

be achieved.  

 

Key Words: Family, Domestic Violence, Nurse, Community, Family 
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Sözel 01  

ENGELLİ ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN PROBLEMLERİ vE HAYATA DAİR 

BEKLENTİLERİ-Kırıkkale Üniversitesi Örneği İle 

Problems Of University Youths And Their Expectations For Life 

- With Kırıkkale University Example - 

Dolunay ŞENOL*,Resul Partici** 
*Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi 

**Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi ve Kırıkkale Üniversitesi Engelsiz Yaşam 

Birimi Koordinatörü 

 

 Tarihin önceki dönemlerinde engele sahip olmayan bireylerle aynı 

hayat şansına sahip olmayan engelli bireyler, zaman zaman insana 

yakışmayacak hayatları yaşamak zorunda kaldılar. Modern dünyada insanları 

engelleri sebebi ile dışlamak yerine, pozitif ayrımcılık uygulamaları ile olması 

gerektiği yönde yaşamalarına imkan sağlanmaya çalışılmaktadır. Engellilerin 

bugün gelinen noktada elde etmiş oldukları hakları yeterli bulmak mümkün 

değil. Ancak engellilerin hayatında olması gereken yönde yapılmaya çalışılan 

bu iyileştirme hareketlerini görmemezlikten gelmek de mümkün değil. Engelli 

gençlerin üniversitelerde eğitim görmeye ve aktif çalışma hayatında 

eğitimlerine uygun işlerde çalışmaya başlamaları, istendik yönde gelişmeler 

olarak değerlendirilmektedir. Biz de bu çalışmada öncelikle engelli gençlerin 

problemleri ve hayata dair beklentilerini ortaya koyan teorik bir altyapı 

oluşturmaya çalışacağız. Daha sonra da Kırıkkale Üniversitesinde eğitim alan 

engelli gençlerin, engellerinden dolayı karşılaşmış oldukları problemleri ve 

hayata dair beklentilerini ortaya koymayı hedefleyen yarı yapılandırılmış 

görüşme tekniği ile görüşmeler yapacağız. Görüşmelerden elde etmiş 

olduğumuz verileri, teorik bölümdeki bilgiler ışığında değerlendireceğiz. Elde 

etmiş olduğumuz bilgileri, sosyolojik değerlendirmeler ışığında ortaya 

koyarak, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik veriler olarak, konu ile 

ilgili çalışma yapacak olanların hizmetine sunmayı amaçlamaktayız. Böylece 

engellilerin hayatını kolaylaştırma yönünde çalışma yapmak isteyecek olan 

başta üniversiteler, yerel yöneticiler, STK’lar ve konu ile ilgili tüm yetkililer 

için önemli bir malzeme ortaya koymuş olmayı hedeflemekteyiz.   

 

Anahtar kelimeler: engellilik, engelli gençlik, engelli gençlerin problemleri. 

 

 

 

 In previous periods of the history, disabled people, who do not have 

the same life chance with the other people, lived a life, which is not 

inappropriate for human life. In modern world, people stopped to exclude the 

people because of their disabilities and started try to present a life they deserve 

with by positive discrimination. Today it is not possible to satisfy with the 

conditions and possibilities of disabled people. Nevertheless it is also not 

possible to ignore the efforts for amelioration of the life standards of disabled 

people. They are going to universities, working in jobs, which are suitable with 

their conditions in modern world and these developments are in the line with 

what we desire for disabled people. In this study, we will try to develop 

theoretical infrastructure for problems of disabled people and their expectations 

for life. After that, we will try to set fourth the problems of disabled university 

students in Kırıkkale University, which they have encounter because of their 

disabilities and their expectations for life by semi-structured interview 

techniques. We will evaluate the information that we have found as a result of 

those interviews in the light of the theory. We will try to put fourth these 

information in the light of the sociological evaluations before the people who 

think to study in this field as information which helps disabled people to make 

their life easier. Thus we aimed to help people with important information who 

want to study in this field especially universities, local administrations, NGOs.  

 

Key words: disability, disabled youth, problems of disabled youth. 
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Sözel 02  

ÇOCUK MAHKEMELERİNDE SOSYAL İNCELEME RAPORU VE SOSYAL HİZMETİN 

UYGULAMA MODELLERİ 

Socıal Assessment Report In Juvenıle Courts And The Practıce Models Of Socıal Work  

Ergün Hasgül* 

*Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu 
 

              Yapılan ilk çalışmalarda adli sosyal inceleme raporunun (SİR) amacı 

“mahkemeye hüküm vermekte yardımcı olmak” olarak belirlenmiştir. 

SİR’lerin içeriği konusunda ilk ayrıntılı açıklamalar da 1961’de Streatfeild 

Raporu’nda görülmektedir. Rapora göre SİR mahkemeye şu hususları 

kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır: (1) Mahkemenin, kusurluluk durumunu 

değerlendirmesiyle ilişkili olarak suçlunun sosyal yaşamı ve ev yaşamı 

hakkındaki bilgi; (2) suçlunun suç kariyerinin nasıl denetim altına 

alınabileceğiyle ilişkili olarak suçlu ve içinde bulunduğu çevre hakkında bilgi; 

(3) gözetim ya da diğer ceza türlerinin, suçlunun suç kariyeri üzerindeki olası 

etkilerine ilişkin görüş. Bu hususlar dikkate alındığında suçlunun sosyal ve ev 

yaşamını, çevresi içerisinde suçlu bireyi ve etkileşimlerini, verilecek kararın 

suçlu üzerindeki olası etkilerini değerlendirirken sosyal hizmetin uygulama 

modellerini dikkate almanın önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada sosyal 

inceleme raporu hazırlarken dikkat edilmesi gereken psikodinamik, 

davranışsal, sistem, güçlendirme, rol ve iletişim modelleri gibi sosyal hizmetin 

uygulama modellerine değinilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: sosyal inceleme raporu, sir, çocuk mahkemeleri, sosyal 

 

 

             Early studies in forensic social investigation report (SIR) purpose is "to 

assist the court to give judgment" is determined. The first detailed description 

about the content of the SIR is seen in 1961 in Streatfeild report. According to 

the report, SIR should be prepared to cover the following to court: (1) the Court, 

the information on social life and home life of the criminal case in relation to 

the imperfection of the assessment; (2) information about the environment in 

which criminals and found to be associated with what can be taken under 

supervision of the offender's criminal career; (3) supervision or other kind of 

criminal, views on the potential impact on the offender's criminal career. These 

issues are taken into consideration, criminal, social and home life, the guilty 

individuals and interactions in the environment, taking into account possible 

effects on the offender's decision will be evaluating the implementation model 

of social services is emerging importance of taking. With this study will be 

referred on the application models such as psychodynamic, behavioral, 

systems, strengthening the role and communication models when preparing the 

social investigation report. 

 

Key words: social ınvestigation report, sır, juvenile courts, social work. 
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Sözel 03  

 

SESSİZ KURBANLAR: EŞİ CEZAEVİNDE OLAN KADINLARIN PSİKOSOSYAL vE 

EKONOMİK DURUMLARININ BELİRLENMESİ (KIRIKKALE İLİ YAHŞİHAN İLÇESİ 

ÖRNEĞİ) 

Sılent Victims: Determinatıon of The Physco-Social Positioning of the Women Whose 

Husbands Have Been Convicted (Sample Of Kırıkkale Province, Yahşihan County) 

Arş.Gör. Rumeysa Akgün*, Doç.Dr.Zeynep Tezel* 

*Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü 

 

Cezaevi süreci hükümlü bireyleri ve ailelerini derinden etkileyen olumsuz bir 

süreçtir. Eve gelir getiren koca cezaevine girdiğinde eşleri ve çocukları pek çok 

olumsuz durumla karşı karşıya kalmaktadır. Ailesinden ve yakınlarından 

yeterince sosyal destek göremeyen bu kadınlar psiko-sosyal ve ekonomik 

açıdan zor günler yaşamaktadır. 

 

Bu çalışmanın amacı; kadınların yaşadıkları bu zorluklardan yola çıkılarak eşi 

cezaevinde olan kadınların psiko-sosyal, ekonomik durumlarının nasıl olduğu 

ve sosyal destek sistemlerinin neler olduğunu saptamaktır. Araştırma 

kapsamında Kırıkkale ilinde eşi cezaevinde olan 4 kadın ile derinlemesine 

görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında görüşülen kadınların 

ikamet adresleri Kırıkkale ili Yahşihan ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı’ndan elde edilmiştir.  

 

Araştırma sonucunda kadınların eğitim seviyelerinin ve gelirlerinin oldukça 

düşük olduğu, kadınların vakıf dışında yardım alacakları kurumların 

varlığından haberdar olmadıkları, bir kısmının çevresinden ve ailesinden 

destek gördüğü, bir kısmının ise tamamen yalnızlaştığı belirlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: cezaevi, eş, psiko-sosyal sorun, sosyal destek sistemi 

 

 

Prison process is a negative process that deeply convicted individuals and their 

families. Women who wore the provisions husband and their children are faced 

with many negative situation. Women can not get enough social support from 

their families and relatives and have difficulty economically and psycho-social 

aspects.  

 

The purpose of this study; to identify their difficulties of women and to 

demonstrate economic status, psycho-social status and social support systems. 

Within this research, which was conducted in-depth interviews with four 

women whose husbands have been convicted in Kırıkkale province. The 

interviewed women's residential address was obtained from social assistance 

and solidarity foundation in Kırıkkale province Yahşihan county. 

 

According to research results educational level of women and income it is very 

low. Women do not know which one will help as the institution except the 

foundation. Some of the women received support from their families and her 

relatives but some women were seen as completely isolated. 

 

Key words: prison, wife, psycho-social problems, social support system 
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Sözel 04  

Öfke Kontrolü Sorununa Yönelik Çözüm Odaklı Kısa Terapi Müdahalesinin Etkileri:  

Bir Vaka Çalışması 

The Effects of Solution Focused Brief Therapy on Anger Control Problem: A Case Study 

Oğuzhan Zengin* 

Yrd. Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı çözüm odaklı kısa terapinin birçok suç 

davranışının altında yatan öfke kontrolü sorunu üzerindeki etkililiğini 

değerlendirmektir. 

 

Yöntem: Bu çalışma; yöntemsel olarak tek gruplu öntest sontest modeline 

dayanmaktadır. Çalışma kapsamında öfke kontrolü sorununa sahip bir sosyal 

hizmet lisans programı öğrencisi çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. 

Öğrenciyle 19.04.2016-10.05.2016 tarihleri arasında dört çözüm odaklı kısa 

terapi seansı gerçekleştirilmiştir. Müdahalenin etkililiğini değerlendirmek için 

öntest ve sontest ölçümlerinde Sürekli Öfke ve Öfke Tarzı Ölçeği (SÖÖTÖ) 

kullanılmıştır. 

 

Bulgular: Müracaatçının sürekli öfke puanı 36’dan 32’ye, dışa vurulan öfke 

puanı 32’den 24’e, içte tutulan öfke puanı ise 21’den 19’a inmiştir. Öfke 

kontrolü puanı 15’ten 32’ye çıkmıştır. SÖÖTÖ ve bütün alt ölçeklerde 

arzulanan gelişimler gözlenmiştir. 

 

Sonuç: Bulgular bu vakada çözüm odaklı kısa terapi müdahalesinin müracaatçı 

üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. 

 

Anahtar kelimeler: öfke, öfke kontrolü sorunu, öfke ifade tarzı, çözüm odaklı 

kısa terapi, ruh sağlığı. 

 

Aim: The aim of this study was evaluate the effects of solution focused brief 

therapy on anger control problem which is underlying some criminal behavior. 

 

Method: This study, methodologically based on the one group pre-test, post-

test model. A social work bachelor program student with anger control problem 

was assessed in this study. Four solution focused brief sessions have been 

carried out to the student between 19.04.2016-10.05.2016. To evaluate the 

effectiveness of the intervention State-Trait Anger and Expression Inventory 

(STAXI) were administered as pre-test, post-test measures. 

 

Findings: The client’s trait anger score is reduced from 36 to 32, controlled 

angers core is enhanced from 15 to 32, external anger is reduced from 32 to 24, 

internal anger is reduced from 21 to 19 after intervention. Desired 

improvements were observed in STAXI and it’s subscales. 

 

Result: The findings indicated that solution focused brief therapy intervention 

has positive effects on client with anger control problem in this case. 

 

Key words: anger, anger control problem, anger expression style, solution 

focused brief therapy, mental health. 
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Sözel 05  

İRAN’DA YAŞAYAN KADINLARDA ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER VE VÜCUT 

ALGISI* 

Iranian Women Anthropometric Measure Ments And Body Image * 

Leila SHAHVİRDİ*, Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN** 

*Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi, 

**Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi 

 

           Antropometri insan vücudunu ölçme tekniğidir. Antropometrik ölçüler 

Fizik antropoloji çalışmalarında en yaygın kullanılan tekniklerden birisidir. 

Antropometri tekniği yardımıyla, bireylerin somatipi, vücut bileşimi ve fiziksel 

boyutları hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Antropometrik ölçümler bunun 

yanında ucuz, kolay alınabilir ve güvenilir olmasından dolayı Obezitenin 

tespitinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Antropometrik ölçümler yardımıyla 

Obezite kolaylıkla tespit edilebilir olmasına rağmen bu bireylerin psikolojik 

özellikleri ve vücut algıları genellikle ikinci plana itilmektedir. Özellikle vücut 

algısı, özgüven ve beden kitle indeksi (BKİ) ile güçlü bir şekilde ilgilidir. 

Kişinin kendine duyduğu saygının büyük bir bölümünü beden imgesi 

oluşturmaktadır. Vücut algısı, kişinin bedeninin fiziksel görünümünü nasıl 

algıladığı ve bedeni hakkındaki düşüncelerini içerir. Araştırmalar beden 

algısını kültürlere ve zamana göre değişebildiğini ortaya koymuştur. Son 

yıllarda İran’da estetik ameliyatların oldukça yaygın olduğu görülmektedir. 

Ameliyat yaptıranların büyük bölümünü kadınlar oluşturmaktadır. Bu 

araştırmanın amacı, İran’da yaşayan kadın bireylerde şişmanlık-beden algısı 

durumlarını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda İran’da yaşayan 100 

kadın üzerinde Ağırlık ve boy antropometrik ölçümleri alınmıştır. Ayrıca 

bireylerin beden algılarını ortaya koymak amacıyla da beden algısı anketi 

uygulanmıştır. Beden algısı ile antropometrik ölçümler arasındaki ilişki ortaya 

konmuştur. Araştırma bulgularımıza göre beden algısı obez kişilerde oldukça 

düşük olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar vücut algısı obezite ve 

depresyon arasında bir ilişkinin olduğudur. Bazı çalışmalar ergenlik 

çağlarındaki düşük beden aldığı depresyon ve madde bağımlılığı arasında bir 

ilişkinin olduğu yönündedir. Sonuç olarak bu çalışma ileriki yıllarda vücut 

algısı obezite ve adli olaylara ile ilgili çalışmalara yen bir yaklaşım 

kazandırabilir. 

Anahtar kelimeler: İranlı kadınlar, antropometri, vücut algısı, adli antropoloji 

 

               Anthropometry is a measurement method of human body. 

Anthropometric measures are one of the most widely used techniques in the 

physical anthropological studies. Anthropometric measurements provide 

information about individual's somatotype, body composition and dimensions. 

Anthropometric measurements are also used for detection of obesity due to 

being cheap, affordable and safety. Even though obesity is easily detected with 

the help of anthropometric measurements, which are generally push the 

psychological features of individual and body senses into background. 

Especially body sense is strongly related to body-mass-index and self-

confidence. Body image accounts for the most part of respect that individual 

have for. Body sense includes how individual perceive his/her appearance of 

body and thoughts about his/her body. Studies have showed that body sense 

could change according to time and culture. Recently, plastic surgery is 

common among the women in Iran. Vast majority of the people are female. 

The aim of this study is to show fatness-body sense situation in women in Iran. 

In accordance with this aim, height and weight measures of one hundred 

women were taken. In addition to that, a survey was made to show individual's 

body senses.  According to results, body sense is extremely low in the obese 

women. In the study that was made, there is a strong relation between body 

sense and depression and obesity. Some studies have indicated that there is a 

relation between being small sized and depression and drug addiction. As a 

result, this study can offer new approach to works concerning obesity - body 

sense- forensic issues in the future. 

Key Words: Iranian Women, Anthropometry, Body image, Forensic 

Anthropology 
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Sözel 06  

5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU (ÇKK) KAPSAMINDA KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ 

TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI: SÜRECE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME 

Implementation Of Supportıve And Protectıve Precautıon Decisions Within Child Protection Act (Cpa) No 5395: 

An Assessment Through Process 

Barış DEMİREL* 

*Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağ. Bil. Enst., Sos. Hiz. ABD Sos. Hiz. Politikaları ve Uyg. Yüksek 

Lisans Öğrencisi 
Dünyada ve ülkemizde korunmaya ihtiyacı olan çocuk ve suça sürüklenen 

çocuk sayısının giderek arttığı bilinmektedir. Sosyal devletin gereği ve 

çocukların korunmada öncelikli olması mevzuat açısından ülkemizde 

gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır. 5395 sayılı ÇKK, 2005 yılında yürürlüğe 

girmiştir. 

Uygulama süreci; koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarını uygulamakla 

görevli olan kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık 

Bakanlığı olarak belirtilmektedir.  

Tedbir kararları uygulanırken; mahkeme kararına istinaden uygulama planı 

hazırlanır ve plan 10 gün içerisinde kararı veren mahkemenin onayına sunulur. 

Uygulama planının mahkeme tarafından onaylaması ile birlikte çocukla ilgili 

olarak sürecin işleyişi ve hedefler hukuksal temel kazanarak başlar.  

ASPB’ nin bakım, danışmanlık ve barınma tedbir kararlarından sorumlu 

tutulması avantaj olarak görülürken bakanlığın yeterli personelinin 

bulunmaması ve personel iş yükünün fazla olması uygulamada dezavantaj 

yaratabilmektedir. 

MEB’ in eğitim, danışmanlık ve barınma tedbir kararlarından sorumlu 

tutulmasıyla birlikte barınma tedbirine ilişkin olarak aktif rol almadığı 

bilinmektedir.  

SB’ nin yalnızca sağlık tedbirinin uygulanmasında sorumlu tutulması, sürecin 

daha faydalı uygulanması avantajını sağlamaktadır. 

ÇSGB’ nin eğitim tedbirinin uygulayıcısı olarak görünmesine rağmen aktif 

olarak uygulamada görev almadığı bilinmektedir. 

Yerel Yönetimlerde ise; danışmanlık tedbirinin uygulanmasında personel 

yetersizliği ve mesleki formasyonunun uygun olmayışı, barınma tedbirinin de 

küçük belediyelerce sağlanamadığı bilinmektedir. 

Sonuç olarak; çocukların bakımı ve korunması sosyal hizmet müdahale 

sürecinin en temel alanıdır. Bu alanda mevzuat olarak geliştirilen 5395 sayılı 

ÇKK, belirtilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararları, bu kararları 

uygulayacak olan kamu kurum ve kuruluşları yeniden değerlendirilmelidir.  

Buna yönelik, sağlık tedbirinin aynı şekilde devam etmesinin uygun olacağı 

düşünülürken yetkin personel güçlendirmesi ile bakım ve barınma tedbirinin 

yalnızca ASPB; eğitim ve danışmanlık tedbirinin de yalnızca MEB tarafından 

uygulanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Yerel yönetimler ve ÇSGB’ 

nin daha çok tedbir kararlarının uygulanması sonrası toplumsal yaşama uyum 

ve iş yaşamına aktif katılım gibi konularda destekçi olabileceği ve avantaj 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: çocuk, suça sürüklenen çocuk, koruma ve bakım, adli 

sosyal hizmet, sosyal hizmet uzmanı. 

It is  known that number of children who need support and being pushed to 

crime in our country and in the whole world, is increasing. Thanks to social 

statue and children’s priority in protection, some developments have been 

done.  CPA no 5395 went into operation in 2005.  

Implementation process; instutions that responsible for implementing 

supportive and protective precaution decisions are specified as; Ministry of 

Education, Local Managements, Ministry of Social Policies, Ministry of Labor 

and Social Security and Ministry of Health.  

While implementing decisions;  implementation plan are prepared referring to 

court decision and within 10 days, the plan are proposed to the court that made 

the decision. After the plan is affirmed by the court, course of proceeding about 

child and aims start by gaining legal ground.  

MOFSP is responsible for care, consultancy and sheltering precaution 

decisions. This situation seems as an advantage but less number of personnels 

in ministry and large amount of work load for per personnel may cause some 

disadvantages in implementing.  

MoE is responsible for education, consultancy and sheltering precaution 

decisions meanwhile it does not play an active role about sheltering 

precautions.  

MoH, is only responsible for health precautions and this situation provides an 

advantage of more effective implementing.  

MoLSS is known as responsible for education precautions but it is known that 

it does not play an active role in implementing.  

In local managements, it is known that there is lack of personnel in 

implementing of precatuions, the professional formation is not suitable and 

sheltering precautions are not being provided by the little municipalities.  

As a result;  caring and sheltering of children are most basic area of social 

service intervention process. In this area, the CPA no 5395 which is developed 

as statue law, specified supportive and protective precautions decisions, the 

instutions that will implement these decisions should be re-evaulated.  

In addition to this, it is tought that the precaution of health need to go on in the 

same way, caring/sheltering precautions and qualified employee empowerment 

should be done by only MoFSP, and education and consultancy precautions 

should be done by only MoE.  And also, it is tought that local managements 

and MoLSS may be supportive in some subjects such as  active participation 

to work life and adaptation to communal living; after implementation of 

precautions decisions.  

Key words: child, juvenile pushed to crime, caring and sheltering, judicial 

social work, social worker. 
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Sözel 07 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN 

BELİRTİLERİNİ TANIMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

A Research on Recognition Level of Violence Against Woman on Students in Department of 

Nurse 

Rumeysa AKGÜN*, Hande ŞAHİN* 

*Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 

 

Bu çalışma; hemşirelik bölümü öğrencilerinin kadına yönelik şiddet 

belirtilerini tanıma düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı 

tipte planlanan araştırmanın evrenini Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar 

döneminde öğrenim gören 237 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin 

toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyo-demografik veri 

formu ile Baysan ve Karadağlı (2006) tarafından geliştirilen ve geçerliliği 

güvenirliği yapılan ‘’Hemşire, Ebe ve Hekimlerin Kadına Yönelik Şiddet 

Belirtilerini Tanımalarına İlişkin Ölçek Formu’’ kullanılmıştır. Verilerin 

analizi SPSS 17 programı ile gerçekleştirilmiş ve sayı yüzde dağılımları,  

Spearman korelasyon, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri 

kullanılmıştır. 

 

Sonuç olarak araştırmaya katılan öğrencilerin % 84,4’ü kız ve % 15,6’i 

erkektir. Öğrencilerin % 4.01’ı kadına yönelik şiddete ilişkin bir programa 

katılırken % 58,6’i böyle bir programa katılmamıştır. Öğrencilerin aile 

üyelerinden şiddet görme durumlarına bakıldığında; %17,8’i aile üyelerinden 

şiddet gördüğünü belirtirken, % 82,2’si şiddet görmediğini belirtmiştir. 

Öğrencilerin % 20,3 aile üyeleri arasında şiddete tanık olurken,  %79,7’si aile 

üyeleri arasında şiddete tanık olmamıştır. Araştırmaya alınan öğrencilerin 

yaşları, sınıfları, daha önceden kadına yönelik bir şiddet programına katılma 

durumu ile ölçek puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05).  

 

Anahtar Kelimeler: hemşirelik öğrencisi, kadına yönelik şiddet, şiddet 

belirtilerini tanıma 

 

 

 

The purpose of this study is to examine the understanding level of students in 

Judicial Nurse department on violence against women. The scope of this 

descriptive research is 237 students in Kırıkkale university Science of Health 

Department, 2015-2016 semester of spring. 

Socia demographic form whic is prepared by researchers and the scale for 

Recognizing the Signs of Violence Against Woman by Nurses and Midwifes” 

which is developed by Baysan and Karadağlı (2006) are used in data 

gathering process. Data anaylzed with Spss 17. Frequency and percentage 

distribution, correlation, Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests are use in 

analyzes. 

 

  In conclusion, %84,4 of students are female and %  %15,6  them are male. 

While  %41,04 of students took part in a programme about violence against 

women, %58,6 of them haven’t took part in a programme like this. 

When we look at  domectic violence in students’ families %17,8 of students 

experienced domestice violence against themselves and %82,2 of them 

haven’t experienced. While %20,3 of students have experienced domestic 

violence between family members, %79,7 of them haven’t. Significant 

diffrence is found out between age, class, participating in a program variables 

and measure scores. 

 

Key words: nursing student, violence against women, recognize the signs of 

violence 
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Sözel 08  

HASTA BAKICI VE TEMİZLİK PERSONELİNİN YAŞLI İSTİSMARINA İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİ 

Opinions Of Patient Care And Cleanıng Personnel On Elderly Abuse 

Işıl KALAYCI*, Sercan Özbek YAZICI** , Metin ÖZKUL***, Ahmet KÜPELİ**** 

*Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,  

**Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü,  

***Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü,  

****Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

 

Amaç:  Araştırmanın amacı, hasta bakıcı ve temizlik personelinin yaşlı 

istismarına ilişkin görüşlerinin değerlendirmektir.      

Yöntem : Araştırma, tanımlayıcı ve kesitsel türde planlanmıştır. Çalışmada, 

araştırma popülasyonunu 108 hasta bakıcı ve temizlik personeli 

oluşturmaktadır. Soru formu, ilgili literatür temel alınarak hazırlanmıştır. İlk 

bölümü, katılımcıların sosyal ve demografik ve mesleki özellikleri; ikinci 

bölümü, yaşlı istismarının tanımlamasına yönelik açık uçlu sorulardan 

oluşmaktadır. Katılımcıların verdikleri yanıtlar istatiksel analiz programıyla 

değerlendirilmiştir.   

Bulgular : Soru formu, 70’i kadın, 38’i erkek olmak üzere 108 bireye 

uygulanmıştır. Katılımcıların %94,4’ü yaşlı istismar tanımını bildiklerini 

ifade etmiştir. %79,6’sı daha önce yaşlı bir bireyle yaşamıştır. Katılımcıların 

çoğunluğu (%42,6) yaşlıların en sık psikolojik istismara maruz kaldığını 

düşünmektedir. Katılımcılardan hiç biri “kendini ihmali” tanımlayamadı. 

Katılımcıların %40,7’si, istismara uğrayan yaşlılar ile ilgili duyuma sahipken, 

%27,8’si istismardan en fazla yaşlının çocuklarını sorumlu tutmaktadır. 

Katılımcılar, fiziksel istismarı “fiziksel şiddet” (%30,8); cinsel istismarı “taciz 

etmek” (%32,4) ve “cinsel etkinliğe zorlamak” (%20,8); psikolojik istismarı, 

“önemsememek” (%28,6), “bağırmak” (%27,6), “baskı yapmak” (%24); 

ihmali, bireyi “temel ihtiyaçlarının karşılanmaması ” (%36,1) olarak 

tanımlanmıştır. Katılımcıların %22,7’sinin, istismara uğrayan yaşlı bireylerin 

ne yapması gerektiği konusunda fikri bulunmamaktadır.   

Sonuç:  Çalışmada hastabakıcı ve temizlik personelinin yaşlı istismarı 

konusunda bilgi ve farkındalığının geliştirilmesi gerektiği bulunmuştur.   

Anahtar kelimeler: Yaşlı, İstismar, İhmal 

 

 

 

Objectıve: The study aims to evaluate opinions of patient care and cleaning 

personnel on elderly abuse.  

Method: The study employed a descriptive and cross-sectional design. The 

study population consisted of 108 patient care and cleaning personnel. To 

collect the data, a questionnaire was created based on the relevant literature. 

Questionnaire was composed of open-ended questions for the definition of 

the types of elder abuse. The data were evaluated using a statistical analysis 

program   

Results: The questionnaire was presented to a total of 108 patient care and 

cleaning personnel, consisting of 70 women and 38 men.  94,4 % of 

participants have stated that they know the definition of elderly abuse.  79,6% 

have living experience with an old people. The majority of participants 

(42,6%) think that the elderly are most often exposed to psychological abuse. 

No one knew “self-neglect”. 40,7% have heard of elderly abuse while 27,8% 

held old people’children responsible for abuse. While %30,8 defined physical 

abuse as physical violence, sexual abuse was defined as “sexually harass” 

(32,4%) and “forcing sexual activity” (20,8%). Psychological abuse was 

defined as ignoring, yelling and forcing. Also, negligence is defined as a 

failure to meet the basic needs of the elderly. 22,7% have no idea on what old 

people should do if old people are exposed abuse.  

Conclusion: This study found that it is necessary to improve the participant’s 

knowledge and awareness of elderly abuse and neglect.   

Key words: Elderly, Abuse, Neglect 
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Sözel 09 

PARÇALANMIŞ AİLELER VE PROBLEMLERİ -ANKARA İLİNDE YAŞAYAN 

KADINLAR ÖRNEĞİ İLE- 

Broken Families and Their Problems 

With an Example of Women Who Live in Ankara 

Prof. Dr. Dolunay Şenol* 

*Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi 

 

 Aile, hemen hemen bütün toplumlarda var olmuş ve önemli 

fonksiyonlar yerine getirmiş, en önemli kurumlardan birisi olarak kabul 

edilmektedir. Aile farklı toplumlarda ve farklı zamanlarda değişimler 

yaşamıştır. Toplumsal yapıdaki değişimler aileye de yansımıştır. Geçmişin 

cemaat toplumunda geniş aile hayatı yaşayan insanlar, günümüz bireysel 

toplumlarında çekirdek aile yapısını daha fazla tercih eder olmuştur. Hatta 

toplumdaki bireyselleşme o derece artmıştır ki bekar kalma, tek ebeveynli 

aileler, birlikte yaşama, vb. gibi yeni aile şekilleri de ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Ailedeki bu değişim, yaşanan dünyanın bir zorunluluğu olsa da 

avantaj ve dez avantajları da beraberinde getirmiştir. Bu aile şekillerinde kadın 

ve erkek daha fazla yalnız kalmak ve sorumluluk almak zorunda kalmaktadır. 

Çocukların sosyalleşmelerinde birincil ilişkiler yerini ikincil ilişkilere 

bırakmaktadır. Bu da hem eşlerin hem de çocukların duygusal boşluk 

yaşamasında etkili olmuştur. Bu çalışmada parçalanmış ailelerin yaşamış 

oldukları sorunları ortaya koyabilmek için öncelikle teorik bir altyapı 

oluşturulacak. Ankara ilinde yaşayan ve parçalanmış ailelere mensup olan 21 

kadın ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılacaktır. Görüşmeler sırasında 

kadınlara, parçalanmış ailelerin ve bireylerinin yaşamış olduğu sıkıntılar 

hakkında sorular sorulacaktır. Görüşmelerden elde edilen veriler teorik çerçeve 

ışığında değerlendirilecektir. Bu çalışma sonrasında parçalanmış ailelerde 

yaşayan bireylerin sorunları sosyolojik bir değerlendirme ile ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. Bu çalışmadan elde edilen veriler ışığında parçalanmış ailelerin 

sıkıntılarına dikkat çekilerek, çözüm önerileri sunulması hedeflenmektedir.   

 

Anahtar kelimeler: aile, parçalanmış aile, parçalanmış ailelerin problemleri 

 

 

 Family is accepted as one of the most important institutions, which 

existed in all societies and performed important functions. Families have 

experienced some changes in different times and at different societies.  

Alterations in the social structure reflected to the families. People, who have 

lived in extended families in community societies, now, in individual society, 

prefer to live in elementary families. Furthermore, as a result of the increasing 

individualization, new types of families have arisen such as one-parent family, 

living together. This change, which was a obligation of the change of the world, 

has both advantages and disadvantages. In these types of families, men and 

women have to stay alone and take more responsibility. In socialization of the 

children, primary relations were replaced with secondary relations. This caused 

emotional emptiness for parents and children. In this study theoretical 

infrastructure will be created in order to illustrate the problems of broken 

families. Interviews will be done with 21 women in broken families who live 

in Ankara. In these interviews, questions relating to problems of broken 

families and their members will be asked. Information, which will be received 

in these interviews, will be evaluated in the light of theory. At the end of this 

study, problems of broken families and their members will be presented with 

sociological perspective. In this study, problems of broken families will be 

accentuated and solutions for those problems will be provided. 

 

Key words: family, broken family, problems of broken families 
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Sözel 10  

HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ADLİ HEMŞİRELİK KONUSUNDAKİ 

GÖRÜŞLERİ 

Determination of Nursing Students’ Opinions About Forensic Nursing 

Türkan KARACA, * Semiha AYDIN ÖZKAN** 

*Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü 

**Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü 

 

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik son sınıf öğrencilerinin adli hemşirelik 

konusundaki görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.  

 

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, Eylül 2016 tarihinde tanımlayıcı olarak 

yapıldı. Çalışma¬nın örneklemini araştırmaya katılmayı kabul eden 98 

son sınıf öğrencisi oluşturdu. Araştırmada veri toplama aracı olarak, 

araştırmacılar tarafından literatür desteği ile geliştirilen anket formu 

kullanıldı. Veriler, sayı-yüzdelikler ve ki-kare testi kullanılarak 

değerlendirildi.  

 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin adli tıp denilince akıllarına ilk 

önce %44.0 ile otopsi geldiği, adli tıbbın amacının ise % 35.0 ile adaleti 

sağlamak, %30.0 ile de bilinmeyeni ortaya çıkarmak olarak ifade ettikleri 

saptanmıştır. Öğrencilerin % 84.0’ının adli hemşirelik hakkında bilgisinin 

olmadığı, %16.0’ının ise kısmen bilgilerinin oldukları, kısmen bilgisi 

olanların bu bilgiyi nereden aldıkları sorulduğunda ise, bu bilgileri 

seminerler, dergiler ve internetten elde ettikleri belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrenciler, adli hemşirelerin çalışma alanlarını 

%52.0 ile hastane, %15.0 ile cezaevi ve adli tıp kurumu olarak 

belirtmişlerdir. Öğrencilerin %60.0’ının adli hemşirelik hakkındaki 

eğitimin temel mesleki eğitim içinde verilmesi gerektiğini düşündükleri 

belirlenmiştir. 

 

Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin adli 

hemşirelik hakkında yeterli bilgilerinin olmadığı ve bu konuda eğitim 

müfredatında düzenlenme yapılması gerektiği saptanmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: adli hemşirelik, hemşirelik öğrencileri, görüş 

 

 

Aim : This study aims to identify views of senior nursing students about 

forensic nursing.  

 

Material and Methods: This study, which is descriptive in nature, was 

conducted in September 2016. The participants were 98 senior students 

who accepted to participate in the study. The data were collected through 

a questionnaire developed by the researches in line with the related 

literature. The data were analysed using numbers, percentages and chi-

square test 

. 

Findings: When the students were asked about the first thing that came to 

their mind about forensic nursing, the answer was autopsy with a 

proportion of 44%; they reported the purpose of forensic nursing as to 

secure the justice (35.0%) and to reveal what is unknown (30.0%). Of all 

the students, 84.0% did not have knowledge about forensic nursing, 16.0% 

had partial knowledge about it, and those who had partial knowledge 

about the issue reportedly received it through seminars, journals or 

internet. The students participating in the study stated forensic nurses’ 

fields of study of as hospitals (52%) and prisons and  Forensic Medicine 

Institutes (15.0%); and 60.0% of the students were found to think that the 

training about forensic nursing should be provided in initial vocational 

education.  

 

Conclusion: Results show that students did not have sufficient knowledge 

about forensic nursing and it is necessary to plan a forensic nursing course 

in the curriculum. 

 

Key words: forensic nursing, nursing students, opinions 
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Sözel 11  

HEMŞİRELİKTE LATERAL ŞİDDET 

Lateral Vıolence In Nursıng 

Çiğdem Berk Özcan*,Alev Yıldırım* 

*Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu 

 

 Lateral şiddet iş yeri şiddetinin bir türüdür. Lateral şiddet bir diğer 

benzer ifade ile "horizantal şiddet" ve "horizantal düşmanlık" olarak 

bilinmektedir.   Hemşirelik literatüründe ve uluslararası alanda da tanınan 

yaygın bir sorundur.  

 

 Hemşireler arası şiddet yaşayan hemşirede hem fiziksel hem de 

psikolojik ciddi sorunlar doğurabilir. Hemşireler sıklıkla güvenli olmayan 

çevrede çalışmaktadırlar. Bu nedenle de şiddet deneyim öyküsü diğer 

profesyonel meslek gruplarından üç kez daha fazladır. Kadın hemşirelerin 

şiddet riski ile kadınların yaşamlarının diğer alanlarında şiddet görme 

durumları arasında ilişki olabilir. Kadın hemşirelerin şiddet riski ile kadınların 

yaşamlarının diğer alanlarında şiddet görme durumları arasında ilişki olabilir. 

Meslektaşlar arası şiddeti doğuran diğer bir faktör de zaman ve görev 

baskısıdır. Hemşirenin hemşireye uyguladığı şiddet şiddet mağduru hemşireler 

üzerinde olumsuz etkileri, diğer iş arkadaşlarıyla hastalar için çirkin bir 

olgudur. Lateral şiddet ve hasta güvenliği ayrılmaz iki faktör olup takım 

çalışmasına ve ekip içi iletişime zarar verebilir. Yönetilmeyen yıkıcı 

davranışlar hasta bakım kalitesini olumsuz şekilde etkileyebilir;  hasta 

transferinde eksik bilgi ve bakım, bilgi ve iletişimde gecikme, stopaj bilgi, 

yanlış tedavi,  hastaların yaralanması ve ölüme neden olabilir.  

 

 Hemşireler arası şiddete maruz kalan bireylerde yorgunluk, 

uykusuzluk, stres, depreyon, utanç ya da suçluluk, izolasyon, travma sonrası 

stres bozukluğu, madde bağımlılığı hatta intihar davranışlarıyla bile 

karşılaşabilirisiniz. 

  

 Lateral şiddetle karşılaşıldığında örgütsel politikalar hemşireler 

tarafından bilinmeli lateral şiddete karşı harekete geçme konusunda kendilerini 

güçlü hissetmelidir. Güçlendirmek için; yüzleşme, takım yapılandırması, 

danışmanlık programları ve bilişsel çalışmaları yapılandırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: şiddet, lateral şiddet, hemşirelik 
 

 

 Lateral violence is a form of workplace violence. Lateral violence 

and other similar expressions "to Horizontal violence" and "to Horizontal 

hostility" is known. Nursing literature and is a common problem known in the 

international arena.  

 

 Nurses from both physical and psychological violence can have 

serious problems living in nursing. Nurses from the violence that occurs 

because of some personality traits, sex is a profession dominated by women in 

the nursing profession. Hemşireler sıklıkla güvenli olmayan çevrede 

çalışmaktadırlar. Female nurses could risk the lives of women with violence to 

violence in other areas of the relationship between the state. Another factor that 

generates violence among colleagues is a time and duty printing. Nurse-to-

nurse violence is an ugly phenomenon that can have negative effects on the 

nursevictim, fellow coworkers, the organization, and patients. Lateral violence 

can erode teamwork and communication, two factors that are integral to patient 

safety. Lateral violence can erode teamwork and communication, two factors 

that are integral to patient safety.Disruptive behaviors and unmanaged conflict 

can affect patients by resulting in a lower quality of patient care; incomplete 

transfer of pertinent patient carerelated information; delayed communication or 

withholding information; and medication errors, patient injuries, and patient 

deaths  

 

 The effect of lateral violence on the victims can be significant. Co-

workers who are victimized may experience fatigue or insomnia, stress, 

depression, shame or guilt, isolation, posttraumatic stress disorder, substance 

abuse, or even suicidal behavior. 

 

 It must feel strongly about taking action against organizational 

policies should be known by the nurses lateral lateral violence when faced 

violence. For they feel strongly; face, configuration sets, and cognitive studies 

should be structured mentoring programs. 

Keywords: violence, lateral violence, nursing 
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Sözel 12  

ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN ŞİDDETE MARUZ KALMA, ŞİDDET EĞİLİMİ VE 

ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Study Of Nursing Students’ Exposure To Violence, Violent Tendencies, And Level Of 

Assertiveness 

Kamuran Cerit*, Sultan Türkmen Keskin**, Dilek Ekici*** 

*Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü ÖYP Doktora Öğrencisi 

**Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

***Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

 

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik lisans öğrencilerinin eğitim ortamlarında 

karşılaştıkları şiddet davranışlarını, şiddet eğilimlerini ve atılganlık düzeylerini 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

 

Yöntem: Tanımlayıcı türdeki bu çalışmaya 313 öğrenci gönüllü olarak 

katılmıştır. Veriler internet ortamında hazırlanan, araştırmacılar tarafından 

geliştiren anket formu ile elde edilmiştir. Ankette öğrencilerin demografik 

özellikleri, şiddet eğilimleri, şiddete maruz kalma ve uygulama durumlarına 

ilişkin sorular sorulmuştur. Atılganlık davranışlarını belirlemek için Voltan 

(1980)’ın Türkçeye uyarladığı Rathus Atılganlık Envanteri (RAE) 

kullanılmıştır (1) 

 

Bulgular: Öğrenciler en fazla “göz teması kurulmaması” (%77,3) ve “sosyal 

faaliyetlerden haberdar edilmeme” (%61,0) şeklindeki psikolojik şiddet 

davranışlarına maruz kalmaktadır. Öğrencilere bu davranışları en fazla kendi 

arkadaşları, sonra eğitmenler (öğretim üyeleri, araştırma görevlileri) ve klinik 

hemşireleri uygulamaktadır. Şiddet eğilimleri açısından öğrencilerin %37,1’i 

‘hiçbir zaman’, %42,5’i ‘nadiren’, şeklinde yanıt vermiştir. RAE’ne göre 

öğrencilerin %45,7’si çekingen, %44,1’i atılgan ve %10,2’si olası saldırgan 

davranışlar sergilemektedir. Öğrencilerin atılganlık düzeylerine göre şiddet 

davranışlarına maruz kalma sıklıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmıştır (p<0,05). Çekingen öğrencilerin tanımlanan şiddet davranışlarının 

çoğuna daha sık maruz kaldığı belirlenmiştir. 

 

Sonuç: Öğrenciler çeşitli şiddet davranışlarına maruz kaldıkları gibi kendileri 

de şiddet davranışları göstermektedirler. Çekingen öğrenciler daha fazla şiddet 

davranışlarına maruz kalmaktadır. Öğrencilerin şiddetle baş edebilmeleri için 

atılganlık davranışlarının geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.   

 

Anahtar kelimeler: şiddet, atılganlık, öğrenci hemşireler 

 

 

Objective: This study aims to determine level of assertiveness, tendency of 

violence and violent incidents encountered by nursing students. 

 

Method: 313 students volunteered to participate in this descriptive research. 

Data is acquired through online questionnaires developed by researchers. 

Questions about violent tendencies of students, exposure to violence or using 

violence as a means to an end, and socio-demographic characteristics are asked. 

Rathus Assertiveness Schedule (RAS) which is translated to Turkish by Voltan 

(1980) is used to determine the assertive behaviors of students. 

  

Findings: Students reported that they are mostly exposed to psychological 

violent behaviors as in the forms of  “lack of eye contact” (77,3%), and “not 

being informed of social activities” (61%). Similarly, students also reported 

that these behaviors are used by themselves against their friends. Students said 

that they are mostly exposed to these kind of behaviors by mostly their friends, 

then instructors, and lastly clinical nurses. Regarding the violent tendencies, 

37,1% of the students answered as “never”, and 42,5% of them as “rarely”. 

According to RAS, 45,7% of the students are timid, 44,1%  of them are 

assertive, and 10,2% of them shows aggressive behavior. When we compare 

frequency of exposure to violence regarding assertiveness levels of  students, 

we found out a statistically significant difference (p<0,05). According to this 

comparison, timid students are far more frequently exposed to descripted 

violent behaviors than assertive ones. 

 

Conclusion: Students have tendency towards violence, however most of them 

are also exposed to various kinds of violent behavior. Assertive students 

encounter less violent behavior than timid students. For this reason, it is 

recommended that assertive behavior of students should be encouraged. 

 

Key words: violence, assertiveness, nursing students 
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Sözel 13  

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESI ACİL SERVİSE GETİRİLEN ADLİ  

OLGULAR 

Kayseri Assesment of the Knowledge Level Of Nursing On Forensic Nursing 

Yurdagül ERDEM* , Mustafa Volkan DÜZGÜN** 

*Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik AD, Kırıkkale 

**Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği 

 

Amaç: Acile başvuran, ateşli silah, kesici-delici alet yaralanmaları, düşme, 

darp olguları, iş kazaları, intoksikasyon, yanık, elektrik çarpmaları, yabancı 

cisim aspirasyonları, intihar girişimi ve tüm trafik kazaları adli vaka olarak 

travma müdahale birimince değerlendirilmektedir. Çalışmada Erciyes 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Travma Müdahale Birimine getirilen 

adli vakaların kesitsel değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Yöntem: Çalışma, Eylül-Aralık 2015 ayları arasında acil servisin travma 

müdahale birimine getirilen vakalar dosya üzerinden incelenerek yapılmıştır. 

Travma Müdahale Birimi (15 hasta kapasiteli) kaza geçiren ya da 

yaralanmalara maruz kalan çocuk ve erişkin hastaların tedavi ve 

müdahalelerinin yapıldığı birim olup, ilgili kurumdan gerekli yazılı izin 

alınarak bilgi işlem merkezinden analiz istek formu aracılığıyla adli vakaların 

dokümanları alınarak yapılmıştır.  

 

Bulgular: Çalışmada acil travma müdahale birimine alınan 527 adli vaka 

incelenmiştir. Vakaların yaş ortalaması 29.47 ± 19.01 yaştır.  %58.2’si erkek, 

%41.8’i kadındır.  Vakalar Eylül ayında 75 vaka iken, izleyen aylarda iki katına 

çıkmıştır. 527 vakanın, % 27.5’i (n:145) trafik kazaları, %20,5’i (n:108) delici-

kesici yaralanmalar, %20,3’ü (n:107) zehirlenme (çoğu besin ve ilaç intok. ), 

%13,3’ü (n:70) düşmeler, %12,7’si (n:67) yanıklar, %5,3’ü (n: 28) taciz, 

istismar vakaları ve %0,4’ü (n: 2) yabancı cisim aspirasyonudur.  Düşme 

vakalarının (n:70)  çoğu 51’i (%72,8) yüksekten düşmedir. Vakaların %43,8’i 

saat 16-24 arasında, gece vardiyasında %22,8 başvuru olmuştur. Vakaların 

%62.6’sı taburcu edilmiş, %31.7’si servise yatış yapılmış, %5.7’si ise ölümle 

sonuçlanmıştır.  

 

Sonuç ve Öneriler: Acil servise getirilen adli olguları ilk sırada trafik kazaları, 

delici-kesici yaralanmalar, zehirlenme, düşme ve yanıklar oluşturmuştur. 

İstismar vakaları az olmakla birlikte yaşam boyu incitici olgulardır. Vakaların 

çoğu saat 16 ve sonrasında gelmektedir. Acil çalışanlarına konuya yönelik 

bilgilendirmeler verilmeli, hizmet planlaması karşılaşılan olgulara yönelik 

tasarlanmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: adli olgular, acil vakalar, travma,  

 

 

Aim: Admitted to the emergency, gunshot, stab wounds, fall, assault cases, 

work accidents, intoxication, burns, electric shock, foreign body aspiration, 

attempted suicide and all traffic accidents are evaluated by the department with 

trauma happened as a criminal case. Working at Erciyes University Medical 

Faculty, Department of Emergency Medicine Trauma Intervention Unit has 

been brought to the intended cross-sectional investigation of criminal cases. 

 

Method: The study, trauma patients brought to the emergency intervention 

units from September through December 2015 month were made by examining 

the file on. Trauma Intervention Unit (15 patient capacity) accidents that 

happened or whether the unit is made of the remaining children and adult 

patients for treatment and intervention exposure to injury is made on the 

documents of criminal cases through the relevant institutions of the necessary 

written permission based information processing center analysis request form. 

 

Results: 527 criminal cases taken to the emergency trauma intervention unit in 

this study. The average age of the cases is age 29.47 ± 19:01. 58.2% were male 

and 41.8% female. Cases in September, while 75 cases, it has doubled in the 

following months. 527 cases, 27.5% (n: 145) traffic accidents, 20.5% (n = 108) 

penetrating wounds, 20.3% (n = 107), poisoning (most food and drug 

intoxication), 13.3% (n = 70) falls, 12.7% (n = 67) burns, 5.3% (n = 28) 

harassment, abuse cases and 0.4% of (n = 2) is foreign body aspiration. The 

most of fall cases (n = 70), 51 (72.8%) is falls from heights. 43.8% of the cases 

is between 16-24 hours, 22.8% is on the night shift. 62.6% of cases were 

discharged, 31.7% made admissions service, while 5.7% were fatal. 

 

Conclusions and Recommendations: The legal cases are brought to the 

emergency room was traffic accidents, penetrating injuries, poisoning, falls and 

burns were created. Abuse cases are life-long offensive Although very few 

cases. Most of the cases are from 16 hours and beyond. disclosures on the 

subject should be given to emergency workers, must be designed for patients 

who experienced service planning. 

 

Key words: Criminal Cases, Trauma, Emergency Department, Accidents. 
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Sözel 14  

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MADDE KULLANIMI İLE 

İLGİLİ TUTUMLARI VE MADDE KULLANIM ÖZELLİKLERİ 

Attitudes of Students of the Faculty of Health Sciences towards Substance Use and the 

Characteristics of Their Using 

Elif Aşık*, Sevil Albayrak*, Menekşe Gül Delipalta**, Selen Güloğlu***, Seher Elibol****, 

Adem Çetin*****, Tuğçe Dinlemez***** 

*Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü  

**Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi- Hemşire, ***Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hast. Hemşire 

****Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi , *****Hemşire 

*****Ankara Yüksek Ihtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi- Hemşire  

Giriş ve amaç: Sağlık çalışanları arasında madde kullanımı; hem kendi 

sağlıklarını hem de hastalarını etkilediği için, önemli bir toplum sağlığı 

sorunudur. Bu araştırma Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

öğrencilerinin madde kullanımı ile ilgili tutumlarını ve madde kullanım 

özelliklerini tespit etmek amacıyla tanımlayıcı tipte yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 1154 

öğrenciden, evreni belli olan örnekleme yöntemi ile seçilen 271 öğrenci 

örneklemi oluşturmuştur. Veriler bilgi toplama formu ve Alkol ve Madde 

Bağımlılığı Damgalayıcı Tutumlar Ölçeği (AMBDTÖ) ile toplanmıştır. 

Verilerin çözümlenmesinde,  frekans, ortalama,   Mann Witney U ve Kruskal 

wallis testleri kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılığa p < .05 düzeyinde 

bakılmıştır. 

Bulgular: Öğrencilerin %79,3 kadın, yaş ortalaması 20.84 1.58 idi. 

Öğrencilerin %8,9’u sigara %5,2’si alkol kullanırken bir öğrenci madde 

kullandığını ifade etti. Alkol ve sigara kullanan öğrenciler, başlama nedeni 

olarak en çok arkadaş ortamının etkilediğini belirttiler. Bu öğrencilerin 

%59,4’ü sigaraya , %64,3’ü ise alkole 17 yaş ve üzerinde başladığını belirtti. 

Öğrencilerin %42,4’ü madde kullanımıyla ilgili bilgilerinin yetersiz olduğunu 

ve üniversitede bu konuda aktiviteler yapılırsa  %14,8’inin bu aktivitelere 

gönüllü olarak destek verebileceklerini ifade ettiler. AMBDT ölçeği ile yaş, 

cinsiyet, anne- baba eğitim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmazken, sınıfla arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu ve bu 

farkın birinci sınıflarda daha yüksek olduğu görüldü.  

Sonuç ve öneriler: Alkol ve sigara kullanımına başlamada öğrencilerin 

arkadaş ortamından etkilendikleri ve bu maddelere başlamalarının üniversite 

yıllarında olduğu belirlenmiştir. Madde kullanımı ile ilgili birinci sınıf 

öğrencilerinin daha fazla damgalayıcı tutum içinde oldukları söylenebilir. 

 

Anahtar kelimeler: madde kullanma, üniversite öğrencisi, tutum 

 

Introduction and purpose: Substance use among healthcare professionals is 

an important public health issue because of the effect of such habits on the 

health of the individuals themselves and due to their impact on the patients 

cared for by these individuals. This research was conducted in descriptive 

design in order to determine the attitudes of the students of the Faculty of 

Health Sciences of Kırıkkale University towards substance use and to define 

the characteristics of their using.  

Materials and Method: Of the 1154 students enrolled at the Faculty of Health 

Sciences, 271 individuals were recruited into the study group, selected with a 

method conducive to drawing a sample from a known universe. The data were 

collected with an information collection form and the Alcohol and Substance 

Addiction Stigmatizing Attitude Scale (ASASAS). The analysis of the data was 

carried out using frequencies, means, the Mann Whitney U and Kruskal-Wallis 

tests. Statistical significance was accepted as p<.05. 

Results: Of the students, 79.3% were women; their mean age was  20.841.58. 

A group of 8.9% of the students smoked while 5.2% drank alcoholic drinks; 

one student revealed being a drug user. Students who smoked and drank 

pointed to their association with peers as the most common reason for the start 

of their habits. Out of these students, 59.4% said that they started to smoke 

cigarettes and 64.3% said they started drinking at the age of 17 or above. A 

group of 42.4% of the students stated that they had inadequate knowledge about 

substance use, 14.8% expressing their view that if activities on this subject were 

scheduled at the university, they would willingly participate. While no 

statistically significant differences were found on the ASASAS between the 

students in terms of age, gender or mother/father educational status, significant 

differences were found between classes, with the difference being higher in the 

first-year classes.  

Conclusion and recommendations: It was determined that students are 

influenced by their peers in starting to use alcohol and cigarettes and that the 

initiation of habits associated with substance use occurs during the university 

years. It may be said that first-year university students tend to have more 

stigmatizing attitudes toward substance use.  

Key words: substance use, university students, attitudes 
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SAĞLIK ALANINDA EĞİTİM GÖREN SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK 

SAĞLAMLIK DÜZEYLERİ 

The Resilience Levels of Students Last Year Students in Field of Health Sciences 

Hatice TAMBAĞ,* Rana CAN,* 

 

*Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay Sağlık Yüksekokulu 

 

 

Amaç: Araştırma bir üniversitede sağlık alanında son sınıflarında eğitim gören 

öğrencilerin psikolojik sağlamlık düzeylerini belirlemek amacıyla yapıldı. 

 

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanı evrenini 

Mustafa Kemal Üniversitesi 2015-2016 yılında sağlık alanında son sınıfta 

eğitim gören 180 lisans öğrencisi oluşturdu. Örneklemi ise çalışmaya katılmayı 

kabul eden 152 öğrenci oluşturdu. Veriler, kişisel bilgi formu ve Yılmazlık 

Ölçeği uygulanarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde frekans, yüzde, 

t Test, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Bonferroni testi kullanılmıştır. 

 

Bulgular: Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin %53,9’u 

kadın, yaş ortalaması 22.60±1.39’dur. Öğrencilerin %46,1’i hemşirelik, 

%45,4’ü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, %8,6’sı ise Acil Yardım ve Afet 

Yönetimi bölümünde eğitim görmektedir. Öğrencilerin %91, 4’ü çekirdek 

ailede yaşamakta,  çoğunluğunun anne (%50,7) ve baba (%34,9) eğitim düzeyi 

ilkokuldur.  Öğrencilerin psikolojik sağlamlık puan ortalaması 186.01±28.96 

olarak bulundu. Araştırmada algılanan anne-baba tutumlarının öğrencilerin 

psikolojik sağlamlık düzeyleri üzerine etkisi olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

Buna karşın cinsiyet, aile yapısı, algılanan sosyoekonomik durum, madde 

kullanım durumları, kronik hastalığının olması ve anne-babanın eğitim 

durumları gibi değişkenler öğrencilerin psikolojik sağlamlık puan 

ortalamalarını etkilememiştir(p>0.05). 

 

Sonuç: Sonuç olarak, sağlık alanında eğitim gören son sınıf öğrencilerin 

psikolojik sağlamlık puanlarının istenilen düzeyde olmadığı söylenebilir.  

Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin etkileyen 

faktörler dikkate alınarak psikolojik sağlamlık düzeylerini geliştirmeye yönelik 

koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin planlanıp uygulanması önerilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Sağlık Alanı, Öğrenci, Psikolojik Sağlamlık 

 

 

Objectives: The research was conducted to determine at a university in field 

of health sciences  last year students resilience levels. 

 

Methods: The study is descriptive. Population of the study comprised 180 last 

year undergraduate students in field of health sciences  from Mustafa Kemal 

University in 2015-2016 academic year. The sample included 152 students who 

agreed to participate in the study. Data was collected by performing the 

personal information form and resiliency scale. Frequency, percentage, t test, 

One-Way variance analysis(ANOVA) and Bonferroni test were used to 

evaulate the data. 

 

Results: Findings that gained from the study  53.9% of female students, the 

average age was 22.60 ± 1.39. Students are trained 46.1% in nursing, 45.4% 

physical therapy and rehabilitation, 8.6% in  Rescue and Emergency 

Management. 91,4 % of students living in nuclear families, the majority of 

mothers (50.7%) and fathers (34.9%) of primary school education level. 

Students was found to resilience averages of score 186.01 ± 28.96. The study 

were found to have an effect on the students level of resilience to perceived 

attitude in parents (p<0.05). On the other hand, variables such as gender, family 

structure, perceived socioeconomic status, substance abuse situations, having a 

chronic illness and parental educational status didn’t affect on the mean of 

students  resilience scores (p>0.05). 

 

Conclusion: As a result, students’ the resilience scores of  field in health 

sciences  last year students can be said to be no desired level. According to the 

results of the study it was suggested that preventive mental health services must 

be planned and implemented to consider the resilience influencing factors is 

recommended. 

 

Key words: Health Sciences, Students, Resilience. 
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ADLİ HEMŞİRENİN ROLLERİ VE SORUMLULUKLARI 

The Roles and Responsibilities Of Forensic Nurse 

Aygul Tunçdemir*, Sinan Aslan**, Berna Bayir*** 

 

*Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

**Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu 

***İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 

 

 

 Adli hemşirelik, adli bilimler içinde özel bir daldır. Bu uzmanlık 

alanında adli tıp, hukuk ve kriminoloji eşit ağırlıktadır. Birbirleri ile birçok 

alanda kesişmektedirler. 

 

 Fransız devriminden önce ebelerin cinsel saldırı ve gebeliğe ilişkin 

durumlarda tanıklık ettiklerini gösteren tarihi belgeler adli hemşireliğin en eski 

kanıtlarıdır. Tam adı adli hemşirelik olmasa da adli olaylara ilişkin hemşirelik 

fonksiyonları uzun yıllar cinsel saldırı ve tecavüz olaylarına yoğunlaşmış ve bu 

alanla sınırlı kalmıştır. 

 

 Adli hemşireliğin temeli değerlendirme, analiz, hemşirelik tanısı, 

sonucun tanımlanması, planlama, müdahalelerin gerçekleştirilmesi ve söz 

konusu hemşirelik uygulamalarına verilen yanıtların değerlendirilmesi 

adımlarını içeren hemşirelik sürecini destekleyecek biçimde şekillendirilmiş; 

adli hemşireliğin uygulama alanları, rol ve sorumlulukları hemşirelik süreci 

bağlamında gözden geçirilmiş ve adli hemşirelikte analiz etme, tanı koyma, 

beklenen sonuçları tanımlama, planlama, girişim ve değerlendirme gibi 

hemşirelik sürecinin tüm aşamalarının yer aldığı ortaya konulmuştur. Adli 

hemşireliğin temel rol ve sorumluluklarının yanında birçok alt uzmanlık 

alanları da oluşturulmuştur. Hemşirelik Yönetmeliği’nde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 7. maddesine eklenen 6. fıkraya göre: 

(19.04.2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmi Gazete) “Uzmanlık alanı ile ilgili ve 

etik konularda kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve bilirkişilik yapar. 

Çalıştığı kurumda araştırmalarla ilgili etik komitede görev alabilir.” Bu 

yönetmeliğe göre, adli hemşire literatürde tanımlanan görev ve sorumluluğu 

kapsamında adli olaylarda bilirkişi olarak görev yapabilmektedir. 

 

 Yapılan derlemede adli hemşirelik ile ilgili araştırmalar konusunda 

birkaç incelemeye yer verilmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: rol ve sorumluluk, adli hemşirelik, hemşire 

 

 Forensic nursing is a specific branch among forensic sciences. 

Forensic science, law and criminology have equal weights in this expertise 

field. They intersect with each other in many fields. 

 

 Historical documents, which show that midwives were the 

witnesses in courts in situations like sexual assaults and pregnancies before the 

French Revolution, are the oldest documents of forensic nursing. Although the 

full name was not “forensic nursing”, the nursing functions in forensic cases 

were intensified on sexual assaults and rape cases for long years and were 

limited with these fields. 

 

 The basis of forensic nursing has been shaped in such a form that 

would support the processes and steps like the evaluation, analysis, nursing 

diagnosis, definition of the results, planning, performing the interventions, and 

the evaluation of the responses given to nursing practices; and the application 

fields, the roles and the responsibilities of forensic nursing has been revised in 

the scope of nursing process, and it was revealed that this field included all the 

nursing processes like analysis, diagnosis, defining the expected results, 

planning, intervention and evaluation (Lynch, 2006). As well as the basic roles 

and responsibilities of forensic nursing, many sub-expertise areas were also 

formed. According to the 6th Sub-item that was added to the 7th Item of the 

Regulation on the Amendment on Nursing Regulation: (The Official Gazette 

dated 19.04.2011 with the number 27910) “S/he acts as an Expert and 

Consultant in the fields related to his/her expertise and in ethical issues. S/he 

may have duties in ethical boards related with his/her expertise in studies in the 

institutions where s/he works”. According to this regulation, forensic nurses 

may act as Experts in events that are in the scope of their duties and 

responsibilities defined in the literature.  

 

 In the present compilation, several manuscripts on forensic nursing 

will be dealt with.  

 

Key words: role and responsibility, forensic nursing, nurse 
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HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ENSESTE İLİŞKİN 

DÜŞÜNCELERİ 

Views Of Nursing School Senior Year Students On Incest 

Şule ERGÖL*,Gülten KOÇ**,Ayşe KUZU*** 

 

* Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,          ** Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

*** Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

 

 

Giriş: Bir aile sorunu olarak algılanan ensest, sağlığın her boyutunda ortaya 

çıkan ve hayat boyu süren önemli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bu 

sağlık sorunlarının belirlenebilmesi ve çözülebilmesi için sağlık 

profesyonellerine önemli roller düşmektedir.  

Amaç: Bu çalışmada hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin enseste ilişkin 

düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Tanımlayıcı türdeki araştırmanın örneklemini üç üniversitenin 

hemşirelik bölümü son sınıf öğrencileri  (n: 254) oluşturmuştur. Araştırmanın 

verileri 6-8.10.2016 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından geliştirilen 

anket formu aracılığıyla toplanmıştır 

Bulgular: Araştırmanın uygulandığı üç okuldan benzer oranda öğrenci 

çalışmaya katılmıştır ( %35.0, %34.6, %30.3) Öğrencilerin %86.2’si kadın, 

%13.8’i erkektir. Çoğunluğu (%83.9) çekirdek ailede büyümüş 22 

yaşında(%50.8) ve enseste ilişkin herhangi bir bilgi almamıştır (%55.9). 

Katılımcıların annelerinin (%55.9) ve babalarının (%42.1) çoğunluğu ilkokul 

mezunudur. Öğrencilerin çoğunluğu “ailede anne ve babanın çocuğa cinsel 

istismarda bulunması ensesttir” (%92.5), “ensest saldırganları psikolojik 

sorunları olan kişilerdir”(%82.7), “ensest ahlaki bir davranış bozukluğudur” 

(%83.1), “Mağdurlar ensest davranışını paylaştıklarında aileler kabul etmekte 

zorluk yaşarlar” (%79.9), “Eşler dışında aile üyeleri arasında sözlü-sözsüz, 

fiziksel, görsel her türlü erotik davranış ensesttir” (%79.5) önermelerine 

katılmıştır. “Ensest mağdurlarının kişilik özellikleri olayla ilişkili değildir” 

önermesine öğrencilerin yaklaşık üçte biri katıldığını üçte biri katılmadığını 

ifade etmiştir.  

Sonuç lar:Hemşirelerin ensest olaylarında eğitim, danışmanlık ve bakım 

rollerini yürütebilmeleri için farkındalıklarının arttırılması, yeterli bilgi sahibi 

olmaları önemlidir. Bu nedenle hemşirelik eğitim müfredatına ensestin 

önlenmesi, risklerin ve belirtilerin erken tespiti, enseste yönelik yasal mevzuat 

ve ensest vakalarında bakım konuları entegre edilmelidir. 

 

Anahtar kelimeler: Ensest, Hemşirelik Eğitimi, Hemşirelik Öğrencisi, 

Adli Hemşirelik 

 

 

Introduction: Perceived as a family problem, incest induces substantial health 

issues on people which emerge on every aspect of health and which extend a 

life time. In determining and solving these issues, healthcare professionals have 

a part in important roles.  

Purpose: This study aims to determine the views of Nursing School senior year 

students regarding incest.  

Method: Senior year students of three universities (n: 254) comprised the 

sample of the descriptive type research. Data of the research was collected by 

means of a questionnaire form developed by researchers on October 6 through 

8 of 2016.  

Findings: Similar number of students participated to the survey from three 

schools where the research was applied (35.0%, 34.6%, 30.3%).  86.2% of the 

students are female and 13.8% are male.  Majority of them are (83.9%) raised 

in a nuclear family, 22 years of age (50.8%) and has not received any 

information about incest previously (55.9%). Majority of mothers (55.9%) and 

fathers (42.1%) of the participants are primary school graduates. Majority of 

the students agreed with the following propositions:  “Sexual harassment of a 

child in the family by his/her parents is incest” (92.5%), “incest assailants are 

people with psychological problems” (82.7%), “incest is a moral behavioral 

disorder” (83.1%), “Families find it hard to accept when victims share incidents 

of incest with them” (79.9%), “Excluding spouses or partners, all types of 

verbal-nonverbal, physical, visual erotic behavior are considered incest” 

(79.5%). To the proposal of “Character traits of incest victims are not relevant 

to the incidents”, one third of the students stated that they agreed and one third 

did not agree.  

Conclusion: For nurses to pursue education, counseling and care roles in incest 

incidents, it is crucial to increase their awareness and to possess sufficient 

knowledge. Therefore; prevention of incest, early detection of risks and 

indications, legal legislation concerning incest and care of incest incidents 

topics should be integrated to the nursing education curriculum. 

 Key words: Incest, Nursing Education, Nursing School sSudents, Forensic 

Nurse 
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HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 

ADLİ HEMŞİRELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Fourth Class Nursing Students’ Views About Forensic Nursing 

 

Emine Tuğba Topçu*, Ebru Erek Kazan* 

 

* Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

 

 

Amaç: Çalışma, hemşirelik son sınıf öğrencilerinin adli hemşireliğe ilişkin 

görüşlerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

 

Yöntem: Çalışmanın örneklemini, Ankara’da bulunan bir üniversitenin 

Hemşirelik Bölümü’nde 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde, son sınıfta 

okuyan ve 95 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada veriler, öğrencilerin tanıtıcı 

özelliklerini ve adli hemşirelikle ilgili görüşlerini içeren toplam 21 sorudan 

oluşan anket formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve 

yüzde, ki-kare testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışmada öğrencilerin yaş ortalamasının  =22.2±0.79, % 84.2’sinin 

kadın olduğu,  tamamına yakınının (%94.7)  aile veya yakınlarında adli tıp ile 

ilgilenen birinin olmadığı, %27.4’ünün medyada adli tıp/adli hemşirelikle ilgili 

yayın/program takip ettiği ve bu amaçla en çok interneti (%80.8) kullandıkları 

belirlenmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu adli hemşirelik hakkında bilgilerinin 

olmadığını (%77.9), adli hemşirelik ile ilgili eğitim almadıklarını (%98.9), 

yarısı (%50.4) adli hemşireliğin, % 42.1’i ise adli hemşirenin görevlerinin ne 

olduğunu bilmediklerini belirtmişler, hemşirenin görevleri arasında en çok 

(%40.0) “delillerin kayıt edilmesi”ni seçmişlerdir. Öğrencilerin %54.7’si adli 

hemşirelerin yalnızca “hastanelerde” çalışmaları gerektiğini, %93.7’si adli 

olguyla karşılaşmadıklarını, %81.1’i sadece “cinsel suçlar”ın adli olgu 

olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin %94.7’si adli hemşireliğin bir uzmanlık 

dalı olmasını ve hemşirelerin adli hemşirelik eğitimi almasını, %42.1’i bu 

eğitimin okulda seçmeli ders olarak verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

Çalışmada öğrencilerin tanıtıcı özellikleri ile adli hemşirelikle ilgili görüşleri 

karşılaştırıldığında gruplar arasındaki farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir 

(p>0.05).  

Sonuç: Çalışmamızda hemşirelik son sınıf öğrencilerinin adli hemşirelikle 

ilgili bilgisi olmadığı ve yeterli eğitim almadıkları görülmüştür. Bu amaçla adli 

hemşirelikle ilgili derslerin müfredata eklenmesi, konuyla ilgili lisansüstü 

eğitim programlarının açılması, kongre, seminer ve kurs gibi bilimsel 

etkinliklerin arttırılması önerilmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Adli Hemşirelik, Hemşirelik Öğrencisi, Adli Olgu. 

 

 

Aim: The aim of this study was to determine fourth class nursing students’ 

views about forensic nursing. 

 

Materials and Methods: The sample consisted of 95 nursing students who 

were being educated during 2015-2016 spring semester in a university which 

located in Ankara. Data were collected using a questionarie which contains 21 

questions about demographics and views about forensic nursing. Data were 

analysed by using frequencies, percentiles and Chi-Squared test. 

 

Results: Avarage age was found as  =22.2±0.79 and % 84.2 of the respondents 

were female. Nearly all of the students (%94.7) expressed that there isnt anyone 

in their family and relates who are interested in forensic science. %27.4 of the 

students said that they watch programs related with forensic medicine/nursing, 

mostly using internet (%80.8). It is found that %77.9 of the students don’t have 

information about forensic nursing; %98.9 didnt have education about forensic 

nursing; half (%50.4) don’t know the forensic nursing; and %42.1 don’t know 

the duties of forensic nurse. The most expressed duty was “recording the 

evidences” by the %40 of the respondents. %54.7 of the students think that 

forensic nurses must work only at hospitals; %93.7 expressed that the haven’t 

seen a criminal case; %81.1 think that only “sexual crimes” can be accepted as 

forensic case. Most of the students (%94.7) want to take education about 

forensic nursing as a speciality and %42 of them claims that forensic nursing 

must be shown at schools as optional lesson. According to the analyzes, there 

was no significant diference between demographic variables in terms of views 

about forensic nursing (p>0.05).  

 

Conclusion: We found that the students don’t have information about forensic 

nursing and they hadnt got an education about that. For this purpose, lessons 

about forensic nursing must be added to the curriculum and postgraduate 

programs must be established. Also, increasing the congress, seminars and 

courses about forensic nursing is suggested. 

 

Key words: Forensic Nursing, Nursing Students, Forensic Case. 
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Sözel 19 

ADLİ OLGULARA AİT BİYOLOJİK MATERYALLERİN İŞLEMLERİ 

Process of biological materials belonging to forensic cases 

Ayşe Feyda Nursal* 

 

*Hitit Üniversitesi  Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim dalı 

 

 "Bir kişinin fiziksel ya da ruhsal olarak sağlığının bozulmasında 

başka kişi veya kişilerin kasıt, ihmal, tedbirsizlik ve dikkatsizliğinin etken 

olması" durumuna Adli olay, mağdur durumdaki  kişiye "Adli olgu" adı verilir. 

Bu derleme adli olgudan biyolojik materyallerin alınma işleminin önemini 

vurgulamayı amaçlamıştır. 

 

  Acil Servis Ünitesine gelen adli olgular ilk olarak o birimdeki 

sağlık personeli ile karşılaşmaktadır. Mağdur kişinin muayenesi, tedavisi ve 

takibi sırasında kişi ve eşyaları ile temas eden ilk kişiler, sağlık personeli 

olmaktadır. Sağlık personelinin en önemli görevi mağdur kişinin tedavisi olsa 

da, bu sırada mağdurun haklarının korunması gerekmektedir. Ceza 

Muhakemesi Kanunu'nun 75-82. maddeleri sanık, şüpheli ve diğer kişilerin 

muayenesi, örnek alınması, bazı moleküler genetik testleri kapsamaktadır. Bu 

yönetmeliğe göre şüpheli veya sanıktan bir suça kanıt olabilecek örneklerin 

alınması hekim veya hekim gözetiminde diğer sağlık personeli kişi tarafından 

yapılabilir. Bu materyallerin  doğru toplanması, korunması, düzenlenmesi, 

dokümantasyonunun yapılması ve acil bir şekilde laboratuvara ulaştırılması 

gerekmektedir. Bazı çalışmalarda ülkemizdeki acil servis çalışanlarının adli 

vaka ile karşılaştığında, biyolojik  materyalin alınma, saklanma konusunda 

bilgi düzeyinin yeterli düzeyde olmadığı ve bazı aksaklıklar olduğu 

görülmüştür. Acil ünitelerinde alınan örneklerin etiketlenmemesi, yanlış 

etiketlenmesi, numunenin yetersiz olması, uzun süre bekletilmesi ve taşıma 

sırasında yanlışlıklar olması sık görülmekte ve sonucu etkilemektedir. 

  

  Yardımcı sağlık personelinin mesleki sorumluluğunu yerine 

getirmesi için  Adli Tıp konusunda yeterli eğitime sahip olması gerekmektedir. 

Bu da çalışanların belirli periyotlarda meslek içi eğitimlere tabi tutulması ile 

sağlanabilmektedir. Ayrıca hastanelerin acil servislerinde görevli sağlık 

personeli ve emniyet görevlilerinin ortak protokol oluşturması doğru sonuca 

ulaşmada faydalı olacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: adli olgu, sağlık personeli, biyolojik materyal. 

 

  

 Condition of “physical or mental impairment of someone’s health 

by intendment, negligence, imprudence and carelessness arising from another 

person or persons” is defined as “forensic event”, and victim is identified as 

“forensic case”. This review is aimed to emphasize the importance of obtaining 

biological materials from a forensic case.  

 

  Forensic cases admitting to the Emergency Room first meet with 

the healthcare personnel who work in that unit. First individuals who contact 

with the victim and his/her belongings are usually the medical personnel during 

medical examination, treatment and monitoring. Although the most important 

task of the healthcare personnel is to provide treatment of the victim, legal 

rights of that individual must also be protected in the meantime.  Code of 

criminal procedure, 75 to 82nd articles cover the medical examination, 

obtaining samples and some molecular genetic tests performed on the alleged 

criminal, suspect and other individuals. According to this regulation, obtaining 

the samples that could be evident for a crime can be performed by a physician 

or other healthcare personnel under supervision of a physician. Appropriate 

collection, preservation, arrangement, documentation and urgent transportation 

to laboratory of these materials are required. In some studies, it was seen that 

when encountered with forensic case, level of knowledge on sampling and 

preservation of the biological materials is rather insufficient in emergency 

room personnel in our country and some flaws can occur. Omission of sample-

labeling, mislabeling, obtaining insufficient amount of sample, keeping the 

samples for too long and errors during transportation are common and they can 

influence the results.  

 

 In order to fulfill their professional liability, allied healthcare 

personnel should have sufficient training about Forensic Medicine. This can be 

achieved by vocational training of the health workers with certain intervals. 

Besides, formation of joint protocol by emergency room personnel and law 

enforcement officials in emergency departments of the hospitals would be very 

beneficial to achieve the proper result. 

 

Key words: forensic case, healthcare personnel, biological material.  
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Sözel 20  

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE İLİŞKİN 

TUTUMLARININ BELİRLENMESİ 

Identification of Midwifery Students’ Attitudes Towards Violence Against Women 

 

Semiha Aydın*, Türkan Karaca**, Serpil Çelik Durmuş*** 

 

*Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü  

**Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü  

***Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

 

 

Amaç: Bu çalışma, ebelik öğrencilerinin kadına yönelik şiddette ilişkin 

tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, 19-30 Eylül 2016 

tarihleri arasında Adıyaman’da bir Sağlık Yüksekokulu’nun ebelik bölümü 

öğrencileri ile yürütülmüştür. Çalışmanın evrenini 2016-2017 eğitim öğretim 

yılında ebelik bölümünde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrenciler (n=128) 

oluşturmuş olup çalışma, araştırmaya katılmayı kabul eden ve ulaşılabilen 113 

öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” 

ve “Şiddete İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler sayı, yüzdelik, 

ortalama, standart sapma, bağımsız örneklemler için t-testi ve tek yönlü 

varyans analiz testleri ile analiz edilmiştir. 

Bulgular: Ebelik öğrencilerinin yaş ortalaması 21,64 ± 1,50 olup, öğrencilerin 

%56,6’sı 4. sınıf öğrencisi iken %69,0’ı Güneydoğu Anadolu bölgesinde doğup 

büyüdüğü belirtmiştir. Öğrencilerin %56,6’sı yakın çevresinde (%10.4’ü aile 

içinde, %15,6’sı yakın akrabalar arasında) kadına yönelik şiddete tanık 

olduklarını, %29,5’ikadına yönelik şiddet konusunda eğitim aldığını 

belirtmiştir. Öğrencilerin kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlarının olumlu 

yönde olduğu, geleneksel görüşten uzak modern görüşü yansıttığı (35,72±9,32) 

bulunmuştur. Öğrencilerin sınıfı, yaş grubu, aile tipi, medeni durumu ve anne, 

baba eğitim durumu doğduklarından itibaren yaşadıkları bölge, gelir düzeyi 

gibi demografik özellikleri ile şiddette ilişkin tutum puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05).  

Sonuç: Ebelik öğrencilerinin kadına yönelik şiddette ilişkin modern tutuma 

sahip oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin çoğunun şiddet konusundaki eğitim 

düzeyi göz önünde bulundurularak, müfredata kadına yönelik şiddet 

konusunun entegre edilmesi ve ayrı bir teorik ders olarak konulması 

önerilebilir. 

Anahtar kelimeler: kadın; şiddet; ebelik öğrencisi. 

 

 

 

Aim: This study aims to identify midwifery students’ attitudes towards 

violence against women. 

Methods: This descriptive study was conducted between 19th and 30th 

September, 2016, with midwifery department students enrolled in a Health 

High School in Adıyaman. Target population was 3rd and 4th year students 

(n=128) who were enrolled in the midwifery department in the 2016-2017 

education year.The study was completed with 113 volunteer students who 

could be contacted.Data were collected through “Personal Identification Form” 

and the “The scale for attitudes toward violence”. The data were analyzed using 

numbers, percentages, means, standard deviations, t-test for independent 

groups and one-way analysis of variance. 

Results:Average age of the midwifery students was found 21,64 ± 1,50. Of all 

the students, 56,6% attended 4th year, 69,0% was born and raised in 

Southeastern Anatolia region. 56,6% of the students had someone they know 

who were exposed to violence (10,4% within family and 15,6% among 

relatives), 29,5 % of the students received education on violence against 

women. The students were found to have positive attitudes about violence 

against women and their views were found to reflect a modern view rather than 

a traditional one  (35,72±9,32). There was a significant difference between 

students’ mean scores for violence against women and demographic variables 

such as  grade level, age group, family type, marital status, parents’ education 

level, the region they lived since birth, and income level (p<0.05). 

Conclusion: Midwifery students were found to have modern attitudes about 

violence against women. Given the education level of majority of students 

about violence, the issue of violence in pregnancy should be integrated in the 

curriculum and be given as a separate theoretical course. 

Key words: Women; Violence; Midwifery Student 
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Sözel 21 

ETİK İLİŞKİ NEDİR? PSİKİYATRİ HEMŞİRESİNİN BAKIMINDA  

NEDEN ÖNEMLİDİR? 

What Is The Ethıcal Relationship?  Why Is The Important For Nursing Care? 

Nilgün Kahraman* 

 

*Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

 Etik ilişki belirli bir bütünlükte bir kişinin belirli bütünlükte başka 

bir kişiyle ya da en geniş anlamda insanlarla eylemleriyle yaşayarak var kıldığı 

ilişkiler türüdür. Eylemde bulunarak yaşadığı her ilişkidir. Etik ilişki insanlarla 

ilişki türlerinden bir tanesi ve en temelde olanıdır.  Etik ilişki bir olay içindedir. 

Bu ilişkinin her olayın içinde ve değişken görünmesi onu kendine özgü 

kılmaktadır. Psikiyatri hemşireliği bakım felsefesinin temelinde insanın 

değerli, tek ve kendine özgü oluşu vardır. Bakım verici kişi olarak aslında tüm 

hemşireler hasta ile iletişimlerinin her seferinde kendine özgü, etik bir ilişki 

gerçekleştirirler. Kişi ile kişi ilişkisinin değeri bu profesyonel ilişkide daha 

anlamlıdır. Her kim olursa olsun belli bütünlükte olan her insanın bir değeri 

vardır. İnsana bu kaybolmaz değeri ve değerleriyle birlikte bakabildiğimiz 

zaman ancak eksiksiz değerlendirmiş oluruz. İnsanı sadece içinde bulunduğu 

statüsü, durumu, koşullarıyla değerlendirirsek kendi yargılarımızı işin içine 

katmış oluruz ve bu hem etik ilişki hem de hemşirelik bakımında istenilen bir 

durum değildir. Çünkü bu durumda yaptığımız değerlendirme doğru bir 

değerlendirme olamaz. Bu durumda hem kendimizi hem de karşımızdaki insanı 

eksiltmiş oluruz. Çünkü statüler, durumlar, koşullar etik ilişki kuramazlar, 

ancak insanlar arasında etik bir ilişki söz konusudur. Tüm bu durumlar aslında 

psikiyatri hemşiresinin bakımının temelini oluşturmaktadır. Bakım verilen 

kişilerin damgalanma, ihmal ya da istismar edilme gibi olumsuz risk 

faktörlerini düşündüğümüzde etik ilişkinin korunmasının önemi bir kez daha 

anlaşılmaktadır. Bu derlemede etik ilişki kavramı ve psikiyatri hemşireliği 

bakımındaki önemi tartışılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: etik, etik ilişki, adli psikiyatri hemşireliği  

 

 

 Ethics is the kind of relationship that makes the relationship with 

the people there are living with their actions with another person in a certain 

sense the integrity of a person in a certain integrity or the largest. Where every 

relationship is action. Ethics is the relationship of the kind of relationship with 

a man and one of the most basic. Ethical relations in an event. The variables 

appear in each event and this relationship makes it unique. Psychiatric nursing 

is valued on the basis of human philosophy of care, there is a unified and 

unique. In fact, all the transmitting portions of communication with the patient 

care nurses as unique every time, achieve an ethical relationship. The value of 

the person is more meaningful relationship with people in this professional 

relationship. Regardless of whoever certain integrity that each person has a 

value. When we can not see with these lost values and values of people, but we 

have to evaluate fully. The status of the people only to the situation, we evaluate 

the conditions we have to involve our own judgment, and that both the ethical 

relationship is not desirable in nursing care. Because we did in this case, 

assessment can not be an accurate assessment. In this case, we have both 

ourselves as well as to detract from our people. Because the status, conditions, 

circumstances can not establish ethical relationships, but it is an ethical 

relationship between the people. All this constitutes the basis for the care of 

psychiatric nurse actually. Maintenance stigmatization of the people, the 

importance of preserving the relationship ethics we think of negative risk 

factors such as neglect or abuse is once again understood. In this article the 

concept of ethical relationships and the importance of psychiatric nursing care 

were discussed. 

Key words: ethic, ethic relationship, forensic psychiatric nursing 
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Sözel 22  

ÜÇÜNCÜ BASAMAK ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN ADLİ NİTELİKLİ 

ÇOCUK HASTALARIN İNCELENMESi 

Investigation Of Forensic Type Child Patients In A Third Grade Intensive Care Unıt 

 

Buse Ateş*, Nebahat Bora Güneş**,  Yurdagül Erdem** 

*Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara 

**Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale 

 

Amaç: Bu çalışmada altı aylık süre içinde kamuya ait bir çocuk hastanesinin 

yoğun bakımına kabul edilen adli nitelikli hastaların bazı özellikleri 

retrospektif olarak incelenmiştir. 

 

Yöntem:  Bir çocuk hastanesinin yoğun bakım ünitesine 1 Mayıs 2016 - 1 

Ekim 2016 tarihleri arasında kabul edilen adli nitelikli olgularının demografik 

özellikleri ile adli olayın türü, gerçekleşme yeri, tarihi, tıbbi yardım alınana 

kadar geçen süre, medikal ve psikososyal yaklaşım ile hastanın prognozu 

kayıtlar incelenerek araştırıldı. 

 

Bulgular: Verilerin toplandığı süre içerisinde yoğun bakıma kabul edilen 267 

hastanın 76’sı adli nitelikli idi. Adli nitelikli olguların %51,3’ü erkek (n=39), 

yaş ortalaması 7.74(± 6,02) idi. Tüm olguların %57,8’i ise ilaç zehirlenmesi idi 

(n=44). İntihar amaçlı ilaç alımlarının (%28,9) %86.3’ü kız iken (n=19), kazara 

ilaç alan (%28,9) çocukların %63.6’sını erkek olguların (n=14) oluşturduğu 

görüldü. İlaç zehirlenmelerini sırası ile gıda zehirlenmeleri (n=9), suda 

boğulma (n=8), yabancı cisim aspirasyonu (n=4), pestisit ve kimyasal 

zehirlenmesi (n=7),  bitki zehirlenmesi (n=2), Yabancı cisim yutulması (n=1) 

ve iple boğulma (n=1) izlemekteydi. Hastaların %76,3’ü için derhal tıbbi 

yardım aranırken, intihar amaçlı ilaç alımlarının %23,8’i birkaç saat geçtikten 

sonra hastaneye ulaştırılmıştı. Hastaların yoğun bakımda kalış süreleri 

ortalama 4,25 gün iken mortalite oranı % 2,6 ve morbidite oranı %2,6 olarak 

bulunmuştur. Hastaların önemli bir kısmının (%68,4) herhangi bir psikososyal 

destek almadığı ya da planlı olmayan bir eğitime tabi tutulduğu görüldü. 

 

Sonuçlar: Yoğun bakımda tedavisi yapılan adli nitelikli olguların büyük 

çoğunluğunu, ilaç zehirlenmeleri, kimyasal/pestisit zehirlenmeleri ve gıda 

zehirlenmeleri oluşturmaktadır. Yanı sıra suda/iple boğulma ve yabancı cisim 

aspirasyonları da sık görülmektedir.  Bu tür durumları önlemek için birinci 

basamakta önleyici girişimlerin ebeveynlere ve diğer bakım vericilere 

tanıtılması, deneyimleyen ailelerde tekrarlanmaması için taburculukta planlı 

bir eğitimin verilmesi önerilebilir. 

 

Anahtar kelimeler: yoğun bakım, çocuk, adli olgu 

 

 

Aim: This is a retrospective study in order to investigate some of the 

characteristics of the forensic type patients, hospitalized in the intensive care 

unit in a children state hospital for a six months period. 

 

Method: The demographic datas, the type, the place and the time of the case 

study, the time passed after the event , medical and physicosocial approach of 

the team and the prognose are investigated via hospital records of the forensic 

type patients hospitalized in the intensive care unit between 01st May 2016- 

1st October 2016  

 

Results: Of the 267 patient hospitilised in the intensive care unit during the 

research period, 76 patients were of forensic type. The 51,3 % of the 76 patients 

were male (n=39)and the average age was 7,74 years (± 6,02). Among the 76 

cases a percentage of 57,8 % was drug intoxication (n=44). The 86,3% of the 

patients who attempted to commit suicide by taking pills or drugs,were 

womenwhile most of theaccidentally use of drugs patients, were men (%63,6). 

The most frequent forensic cases of drug intoxicationare the following: food 

poisoning (n=9), drowning (n=8), foreign body aspiration(n=4), 

pestiside/chemical poisoning(n=7), plant poisoning (n=2), foreign body 

ingestion(n=1) and  strangulation by a rope (n=1). Medical help was provided 

as soon as possible for the %76,3 patients while %23,8 of them havebeen 

transported to a hospital a couple of hours later. The average duration of 

themedical treatement in theintensive care unit was 4,25 days.The mortality 

ratiowas  2,6%for each of the cases as described above. Most of the patients 

didn’t receive any physicosocial support or had an adequate consultation 

 

Conclusion: Most of the forensic type patients treated in theintensive care unit 

were poisoned by drug intoxications, pestiside/chemical poisoning, food 

poisoning. Also frequent were the cases of strangulation, drowning and foreign 

body aspiration/ingestion cases. To anticipate the events, prevention initiatives 

should be taken. A planned education should be introduced and proposed to the 

parents or to those who have the custody of a child before discharge. 

 

Key words: intensive care, child, forensic  case 
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Sözel 23 

MEDYAYA YANSIYAN ÇOCUKLARLA İLGİLİ ADLİ NİTELİKLİ OLGULAR 

Forensic Cases About Children Reflected In The Media 

Ayşe ŞENER TAPLAK*, Ayşe PARLAK GÜROL**, Sevinç POLAT*, M. Fevzi POLAT*** 

*Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 

**Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

***Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı 

 

Giriş: Çocuk adli olgular arasında çocuklara kötü muamelede bulunma, 

dövme, cinsel zevklere alet etme ya da onların bakımlarını, beslenmelerini ve 

kendileri ile ilgilenilmesini ihmal etme gibi olaylar yer almaktadır. Ülkemizde 

adli olgulara ilişkin veriler sadece Sağlık Bakanlığı ya da Adalet Bakanlığının 

kayıtlarında yer almaktadır. Bu verilere ise gizlilik ilkesinden dolayı ancak özel 

izinler aracılığıyla ulaşılmaktadır. Bu nedenle bu konuda basına yansıyan 

olgular verileri tümüyle yansıtmasa da olayların boyutunu ortaya koyması 

bakımından önem taşımaktadır.  Bu araştırmanın amacı ülkemizde yayınlanan 

farklı gazetelerdeki çocuklarla ilgili adli olguları içeren haberleri inceleyerek, 

risk gruplarına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmaktır. 

 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma,  nitel araştırma yöntemlerinden döküman 

incelemesi yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında 

01.01.2016-02.10.2016 tarihleri arasında yayımlanan basılı gazeteler 

taranmıştır. Gazetelerin seçiminde ulusallık ve tiraj kriter olarak belirlenmiştir. 

Çalışmanın evrenini ulusal nitelikte ve 26 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında tirajı 

300.000’nin üzerinde olan dört gazete oluşturmuştur. Örneklem kapsamına 

basit rastgele örnekleme yöntemine göre seçilen iki gazete alınmıştır. Bu 

gazetelerdeki çocuklara ilişkin adli nitelikli olgularla ilgili haberler, içerik 

analizi yöntemi ile incelenmiştir. 

 

Bulgular: Çalışmada çocuklarla ilgili medyaya yansıyan adli nitelikli 82 olgu 

tespit edilmiştir. Bu olgulardan 32’sinde çocuğun cinsel istismarı, 11’inde 

cinsel taciz, 8’inde kasten öldürme,    7’sinde darp, 3’ünde intihara sürükleme, 

2’sinde ekonomik istismar ve 19’unda ihmale bağlı yaralanma ya da ölüm ile 

sonuçlanan olay olduğu belirlendi. Cinsel istismara uğrayan çocukların 4-19 

yaş arasında olduğu, çoğunluğunun kız olduğu ve yakın çevresindeki kişi ya da 

kişilerce istismar edildiği tespit edildi. Çocuklarda görülen ihmal olaylarının 

ise ailesi, bakıcısı tarafından ihmal edilme sonucu ateşli silah yaralanması, 

yanma, araç altında kalma ya da boğulmaya bağlı ölümler olduğu belirlendi. 

Sonuç: Çocuklarda cinsel istismar ve ihmal olaylarının yaygın olarak 

gözlendiği tespit edildi. Çalışma bulguları doğrultusunda; çocuklardaki cinsel 

istismarın önlenmesinde riskli grupların belirlenerek, primer, sekonder ve 

tersiyer hemşirelik girişimlerinin planlanması ve uygulanması, ihmal 

olaylarında ise riskli ailelere verilecek etkin eğitimlerle çocuklar için güvenli 

çevre oluşturulması önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: medya, çocuk, adli olgu, hemşire 

 

Background: Child forensics include cases such as ill-treatment of children, 

beating, sexual abuse, or neglecting their care, feeding and accommodation. 

Data on forensic cases in Turkey are present only in the records of the Ministry 

of Health or the Ministry of Justice. And these data can only be used through 

special permissions because of the data confidentiality rules. Therefore, 

although the cases addressed in the media do not reflect the data completely, 

they are of importance since the extent of the case is revealed. This study aims 

to draw attention to risk groups and create awareness in this regard by 

examining the children-related news articles in various newspapers published 

in Turkey. 

Materials and Methods: Among the qualitative research methods, the method 

of document analysis was used to conduct this study. Within the scope of the 

study, newspapers published between January 1, 2016 and October 10, 2016 

were screened. National newspapers were selected based on their circulation. 

The study population consisted of 4 newspapers having a circulation over 

300,000 published between September 26 and October 2, 2016. Random 

selection method was used for selecting two newspapers in the study sample. 

Children-related news articles, related to forensic cases in these newspapers, 

were analyzed by the content analysis method. 

Results: In the study, 82 forensic cases about children were found to be 

reflected in the media. Of these cases, there were 32 cases about child sexual 

abuse, 11 cases about sexual harassment, 8 were on intentional homicide, 7 

were about pounding, 3 were forcing to commit suicide, 2 were on economic 

abuse, and 19 were about injury or death caused by negligence. It was 

determined that sexually abused children were in the 4-19 age group, the 

majority was female, and abused by an individual or people in their close circle. 

And, the negligence cases seen in children were observed to be deaths caused 

by reasons such as gunshot wounds, burning, car accident, or suffocation due 

to neglect by their family or caregivers. 

Conclusions: It was determined that the incidents of sexual abuse and neglect 

of children were common. In accordance with the findings of the study; it is 

recommended to identify the risky groups and to plan and implement primary, 

secondary and tertiary nursing interventions for prevention of sexual abuse in 

children, and to create a safe environment for children through training 

provided to families regarding the negligence. 

 

Key words: media, child, forensic cases, nurse 
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KADIN HAKLARINA İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİ 

Opinions of Vocational School Students On Women's Rights 

Funda Özpulat*, Melike Baş* 

 

*Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu 

 

Amaç: Bu çalışma, meslek yüksekokulu öğrencilerinin kadın haklarına ilişkin 

görüş ve düşüncelerini saptamak, elde edilen veriler doğrultusunda 

uygulanabilir öneriler geliştirmek amacıyla yapılmış tanımlayıcı türde bir 

araştırmadır.  

 

Gereç ve Yöntem: Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından 

geliştirilen ve 2 bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Elde edilen 

veriler, SPSS 17.0 paket programı ile,  yüzdeler, sayılar ve Ki Kare 

hesaplamaları ile değerlendirilmiştir. 

  

Bulgular: Araştırmaya toplam 440 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin yaş 

ortalaması 20.28±1.46, kardeş sayısı ortalaması 3,44±1,66’dır. Öğrencilerin 

yarısından fazlasını (%60.5) 1.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. %56.2’inin 

ekonomik durumu orta düzeydedir. “Kadın ve erkek eşittir. Bütün işler eşit 

olarak yapılmalıdır” ifadesine kız öğrencilerin %79.3’lük bölümü, erkek 

öğrencilerin %71.2’si katılmaktadır. Verilen cevaplar öğrencilerin cinsiyete 

göre değişmektedir (<0.05). “Kadın hak ediyorsa kocası ona şiddet 

uygulayabilir” ifadesine öğrencilerin %13.6’sı katılmaktadır.   Kız öğrencilerin 

%6.1’i de bu ifadeye katılmaktadır. “Kocası zengin ise kadının çalışmasına 

gerek yoktur” ifadesine kız öğrencilerin %22.8’i, erkek öğrencilerin %61.0’i 

katılmakta, bu ifadeye katılma durumu ile öğrencilerin cinsiyetleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmaktadır (<0.005) 

. 

Sonuç: Yaptığımız çalışma sonucunda çoğu ifade de kız ve erkek öğrencilerin 

verdikleri cevaplar arasında farklar bulunmaktadır.  Kadın haklarına ilişkin 

olumsuz ifadeleri erkek öğrenciler gibi kız öğrenciler de onaylamışlardır. 

Kadın hakları hakkında her iki cinsiyetten gençlerin, özellikle de erkek 

öğrencilerin yeterli farkındalık düzeyine sahip olmadığı görülmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: kadın hakları, farkındalık, üniversite öğrencisi 
 

 

 

Objective: This study is a identifier type research to aim to develop applicable 

suggestionsin line with data obtained and determine their opinions and thoughts 

of vocational school students on women's rights.  

 

Materials and Methods: The data were collected by researchers developed 

and used a questionnaire consisting of two sections. The obtained data were 

evaluated with numbers, percentages.and Chi square calculations using SPSS 

17.0 software package.  

 

Results: 440 students participated to the survey. Students the average age of 

20.28±1.46, the average number of siblings 3,44±1,66%. More than half of the 

students (60.5 per cent) 1. class formed. Economic situation of 56.2 per cent of 

students is  middle level. "Women and men are equal. All work must be 

performed equally" statement is approved by female students 79.3% of male 

students 71.2%. Given answers varies according to gender of the students 

(p<0.05). "Women's rights are if her husband can apply violence" in 13.6% of 

the students attended a statement. 6.1% of female students are participating in 

this term. “If her husband is rich,  don't have a woman to work”  the statement 

22.8% of female students, 61.0% of male students are involved. There was a 

statistically significant correlation between gender of students to participate in 

this case expression (<0.005).  

 

Conclusion: There are differences between their responses of male and female 

students in the our study.  Female students also have approved negative 

statements relating to women's rights like male students. It is observed not 

having of sufficient awareness level of especially of male students and young 

people of both sexes about women's rights.  

Key words: women's rights, awareness, university student 
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ERGENLIK DÖNEMI VE İNTIHAR 

The Adolescence Period and Suicide 

Burcu Çalık *, Ayfer Açıkgöz ** 

 

*Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıklıları Hemotoloji-Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 

** Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

 

 

Amaç: Bu çalışma her geçen yıl daha fazla artan ve özellikle ergenlik yaş 

grubunda fazla görülen intihar olayı, risk faktörleri ve hemşirenin rolleri ile 

ilgili bilgi verilmesi amacıyla yapılmıştır.  

 

Yöntem: Derleme çalışmasıdır. 

 

Bulgular: DSÖ verilerine göre dünyada her yıl yaklaşık 1.000.000 kişi intihar 

yoluyla hayatını kaybetmektedir. İntihar girişimlerinin ise tamamlanmış 

intihardan 20 kat daha sık olduğu belirtilmektedir. TÜİK verilerine göre 

Türkiye’de 2015 yılında intihar edenlerin %34,3’ünü 15-29 yaş grubundakiler 

oluşturmuştur. Her geçen yıl intihar girişiminde bulunan genç yaş grubu 

çocukların sayısı artmaktadır. Bu yaş grubunda artışın görülmesinin nedeni 

olarak, ergenlik dönemine ait fiziksel ve duygusal değişiklikler, değişimlerin 

hızlı olması ve bu değişime uyum sağlamada zorluk yaşanması, bağımsız birey 

olma isteği ve sınavların bu dönemde yoğunlaşması gibi nedenler 

düşünülmektedir. TÜİK (2011) verileri 15-24 yaş grubu için aile geçimsizliğini 

en önemli intihar sebebi olarak göstermektedir.  

 

Sonuç: İntihar girişimleri, intihar sonucu ölüm açısından önemli bir risk 

etkenidir ve bir toplum sağlığı sorunudur. Bu nedenle ergenlerle çalışan meslek 

gruplarının intihar girişimleri ile ilişkili klinik ve sosyo-demografik özellikleri, 

intihar girişimi türlerini ve sonuçlarını çok iyi bilmesi gerekmektedir. 

Ergenlerle okul, hastane, gençlik danışma birimleri gibi pek çok ortamda 

karşılaşan meslek gruplarından biri de hemşireliktir. Hemşirelerin intihar 

girişimiyle gelen ergenlerin hastanedeki bakımındaki rollerinin yanı sıra, 

koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında riskli çocuk ve ailelerinin erken tespiti 

ve önlenmesi ile ilgili rolleri de vardır. Hemşirelerin bu konuda ergenlere ve 

aileye yönelik müdahaleleri intiharları önleme açısından koruyucu olacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: intihar, ergenlik dönemi, hemşire 

 

 

Purpose: This study has been carried out in order to give information about 

suicidal behaviour that has increased recently and mostly seen especially in 

adolescence, risk factors and the role of nurses. 

 

Method: This study is a compilation. 

 

Findings: According to the statistics of WHO, about 1 million people in the 

world pass away due to suicides. Besides, the number of suicidal attempts is 20 

times higher than completed suicides. According to the data from TSI (Turkish 

Statistical Institute), 34.3% of people who committed suicide in 2015 in Turkey 

isbetween 15 and 29 ages and the number of young people attempting to 

commit suicide is increasing every year. The reasons for this increase are 

thought as the physical and emotional changes occurred in adolescence period, 

fast changes and inability to keep up with these changes, desire for being and 

independent individual and the number of exams in this period. The data from 

TSI show that the most important reason for committing suicide between 15 

and 24 ages is conflicts with the family. 

 

Result: Suicidal attempts are important risk factors for suicidal deaths and 

important problem for public health. Therefore, individuals in occupational 

groups working with the adolescent should know the clinical and socio-

demographic features related to and the types and results of suicidal attempts. 

One of the occupational groups that most meetadolescent at schools, hospitals 

and counselling units is nursing. Besides caring duties at hospitals for 

adolescents who have committed suicide, nurses have an extra role of early 

diagnosis and preventing of risky children and their family within preventive 

health services. The intervention of nurses to adolescents and/or their families 

is of very importance in terms of preventing suicidal attempts. 

 

Key words: suicide, adolescence period, nurse 
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN DUYGUSAL İSTİSMARIN 

BELİRLENMESİ 

Determination of Perceived Emotional Abuse in Nursing Students 

Hüsna Özveren*, Şenay Topuz**, Emel Gülnar* 

*Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

**Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 

 

Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinde algılanan duygusal istismarın 

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.  

 

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın örneklemini bir üniversitenin Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1, 2, 3, ve 4. sınıflarında öğrenim gören 

ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 340 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma 

verileri; Tanıtıcı Özellikler Formu ve Yetişkinler İçin Algılanan Duygusal 

İstismar Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Yetişkinler için algılanan duygusal 

istismar ölçeği 2008 yılında Ersanlı ve ark. tarafından geçerliliği ve 

güvenilirliği çalışılmıştır. Bu ölçek 5 ‘li likert tipli bir ölçme aracıdır. Ölçekten 

alınabilecek en düşük puan 61, en yüksek puan ise 305’dir. Ölçekten alınan 

puanın yüksekliği bireyin yüksek düzeyde duygusal istismar algıladığını 

göstermektedir. Verilerin değerlendirmesinde yüzde hesapları, ortalama 

ölçütleri, Student t testi, One Way ANOVA testi kullanılmıştır.  

 

Bulgular:  Araştırma sonucunda, öğrencilerin %86.5’inin kız öğrenci olduğu, 

%51.2’sinin annesinin eğitim durumunun ilkokul olduğu ve %54.4’ünün okul 

başarısını orta düzey olarak belirtmiştir. Öğrencilerin %54.4’nün kendisini 

girişken olduğunu ve %37.1’nin ailede kararları verirken tüm aile fertlerinin 

karara katıldığını ifade etmiştir. Öğrencilerin %71.8’nin yaşamı boyunca 

şiddete uğramadığını ve %74.7’sinin şiddete tanık olmadığını belirtmiştir. 

Öğrencilerin ölçekten aldıkları toplam puan ortalaması 122.47±37.20 olarak 

belirlenmiştir. Öğrencilerin cinsiyet durumu, anne eğitim durumu, okul 

başarısı, aynı cins ve karşı cins arkadaşlık kurma durumları, aile karalarına 

katılma durumu, evde karar katılma durumu, aile tutumu, şiddete uğrama 

durumu ve ebeveynler arası şiddete maruz kalma durumu ile ölçek toplam puan 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<.05).  

 

Sonuç: Araştırma sonucunda öğrencilerin algılanan duygusal istismar 

düzeyinin orta düzeyden biraz düşük olduğu belirlenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: duygusal istismar, hemşirelik, öğrenci 

 

 

Objectives: This study was conducted to determine the perceived emotional 

abuse in nursing students. 

 

Methods: The study carried out descriptively and 340 students participated 

voluntarily in the 1, 2, 3, 4 and studying in class Health of Science 

Nursing.Department. The research data were collected using a demographic 

form and Perceived Emotional Abuse Scale for Adults. The validity and 

reliability of the Perceived Emotional Abuse Scale for Adults  was done by 

Ersanli and friends in 2008. This scale is 5 likert-type scale. The lowest score 

that can be taken from the scale 61, the highest score 305. The height of the 

points taken from the scale shows that people perceive a high level of emotional 

abuse. In the analysis of the datas percentage calculations, average criteria, 

student's t-test, one way ANOVA test was used. 

 

Results:  As a result of the research was determined that 86.5% of students 

were female students, 51.2% of primary school education level of the mother 

and  to be a moderate success of 54.4%. 54.4% of students expressed as their 

own enterprising and 37.1 % of the students’ stated that when making decisions 

in the family all the family members participated in the decision. 71.8% of 

students reported that no violence throughout their lives and that he hasn't been 

%74.7% stated that they have not seen violence. The total mean score of 

students taken from the scale is defined as 122.47 ± 37.20. There was a 

statistically significant difference between the total score of the scale and 

gender status of students, educational status of the Mother, school performance, 

same-sex and opposite sex forming friendship situations, family decisions to 

participate status, the attitude of the family, experience violence exposure and 

situation exposure to violence between parents (p<0.05). 

 

Conclusion: As a result of research on students ' perceived emotional abuse 

was slightly lower than it was determined that a medium level. 

 

Key words: emotional abuse, nursing, students 
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HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ADLİ HEMŞİRELİĞE İLİŞKİN BİLGİ 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

Identification of the Knowledge Levels of the Senior Students in Nursing Department 

Concerning Forensic Nursing 

Birgül Cerit*, Mehmet Ali Çalışkan*, Simge Coşkun*, Gülnur Temelli* 

*Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu 

 

 Hemşireler sağlık hizmeti verilen birimlerde hem mağdurların hem 

de faillerin ilk karşılaştıkları sağlık ekibi üyesi olmakla birlikte adli vakaların 

çözümünde kilit noktada yer almaktadırlar. Bu doğrultuda ortaya çıkan adli 

hemşirelik, ‘hemşirelik biliminin yasal prosedürlere uygulanması olup, adli 

bilimlerin, hemşirelerin eğitimleri ile birleştirilerek, bilimsel araştırmalara, 

yaralı veya ölü mağdurların muayenesine, suç, şiddet, kriminal aktivite ve 

travmatik kaza faillerinin rehabilitasyonuna uygulanması’ şeklinde ifade 

edilmektedir. Yapılan çalışmalar, hemşirelerin büyük çoğunluğunun adli 

olgularla karşılaştığını, adli kanıtların toplanması, saklanması, ilgili mercilere 

ulaştırılması ve adli olguların değerlendirilmesi konularında uygulama 

eksikliklerinin olduğunu ve adli vakalara ilişkin eğitim ve yaklaşımlarının yeterli 

olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla geleceğin sağlık bakım profesyoneli 

olarak hemşirelik öğrencilerinin konuya ilişkin bilgi düzeylerinin ve eğitim 

gereksinimlerinin belirlenmesi ve konuya dikkatlerinin çekilmesi önemlidir. Bu 

kapsamda araştırma hemşirelik son sınıf öğrencilerinin adli hemşireliğe ilişkin 

bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma 

deseninde tasarlanmıştır. Araştırmaların verileri bir üniversitenin hemşirelik 

bölümünde son sınıfta okuyan 88 öğrenciden elde edilmiştir. Verilerin 

toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma 

verilerinin değerlendirilmesi içerik analizi ile yapılmıştır. Çalışmada 

öğrencilerin adli hemşireliğin kavram olarak ne anlama geldiğine ilişkin bilgi 

sahibi oldukları ortaya çıkmıştır. Görüşme yapılan öğrencilerden çok azının 

adli hemşireliğin tanımı ve amacını,  rol ve sorumluluklarını bildikleri 

belirlenmiştir. Öğrencilerin genel olarak adli hemşirenin çalışma alanları ve 

bilgi sahibi olması gereken konulara ilişkin bilgileri olduğu söylenebilir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yarıdan fazlası adli hemşirenin uygulamaları 

ile adli olayın sonuçlarına etki edebileceğini belirtirken, nasıl 

etkileyebileceğine yönelik yeterli bilgi sahibi olmadıkları belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: adli hemşirelik, öğrenci hemşire, hemşirelik 

 

 

 

The nurses play a vital role in the units at which health service is 

provided, in solving the forensic cases and as well as being the first medical 

team that both victims and perpetrators encounter. Forensic Nursing that was 

emerged in this regard, is the implementation of the legal procedures of nursing 

science. It can also be expressed as the implementation of forensic sciences by 

combining with education of nurses to scientific studies, physical examination 

of injured or deceased people, crime, violence, criminal activity and 

rehabilitation of traumatic accident perpetrators. The studies that have been 

conducted so far demonstrated that the most of the nurses face with forensic 

cases and that there are implementation deficiencies regarding the collecting 

and preserving and of forensic evidences and transmitting such evidences to 

the relevant authorities, and evaluation of forensic cases. These studies also 

revealed the fact that the education and approaches concerning the forensic 

cases are not adequate. Therefore, it is important to identify the knowledge 

levels and education requirements of the nursing students as the health care 

professionals of the future and to draw their attention to the subject. In this 

context, the study has been conducted with the purpose of determining the 

knowledge levels of the senior students in nursing department about forensic 

nursing. This study has been designed in qualitative study pattern. The data of 

the study have been collected from 88 senior students studying at nursing 

department of a university. Semi-structured interview technique has been used 

in the collection of the data. The evaluation of the data of the study has been 

made with content analysis. It has been deduced in the study that the students 

have knowledge about what does forensic nursing mean conceptually. It has 

been identified that only the few of the students who have been included in the 

interview know the definition, aim, roles and responsibilities of forensic 

nursing. It can be stated that the students generally have knowledge about the 

study fields of forensic nursing and about the subjects that they need to have 

knowledge. It has been revealed that the more than half of the student who 

participated in the study stated that the forensic nursing implementations may 

have impact upon the results of forensic cases whereas they do not have 

adequate information about how it can affect.  

Key words: forensic nursing, nursing student, nursing 
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ADLİ PSİKİYATRİ HEMŞİRELERİNDE ETİK İKİLEM:  

HASTANIN ÖZERKLİĞİ VE ÖZGÜRLÜĞÜ 

Ethical Dilemmas In The Forensic Psychiatric Nursing: Patient Autonomy And Freedom 

Adeviye AYDIN* 

*Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  

 

 

 Adli psikiyatri hemşireliği, ruh sağlığı problemi olan ve yasal 

açıdan kurallara uymayan suçlu bireylerin bakım ve yönetimiyle ilgilenen, 

psikiyatri alanında ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkmış bir alandır. Tehlikeli 

davranışları değerlendirme ve yönetme, kriminoloji, yasa ve profesyonel 

sorumluluk, güvenliğin terapötik kullanımı, sosyal politika ve etik alanlarda 

adli psikiyatri hemşiresi bilgi ve beceriye sahip olması beklenmektedir. Adli 

psikiyatri hemşiresi uygulamaları esnasında sık sık etik sorunlar ve ikilemlerle 

karşı karşıya kalabilmektedir. Suçlu ve psikiyatri hastası olan birey özerk 

midir? Özgürlüğünün sınırları nedir?  

 

 Özerklik kavramını bireye uygulamış olan felsefeci Kant’a göre 

özerklik, sadece ahlâklığın değil, “insanın ve her akıl sahibi varlığın değerinin 

temelidir”. Özerklik birey ya da grupları içerirken, özgürlük tüm bireyleri içine 

alan bir kavramdır. Özerklik ve özgürlüğün ayrımında özerklik bireye özgü 

iken, özgürlük ahlaki açıdan düzeninde korunması için başkalarının da dikkate 

alınmasını gerektirmektedir. Hastanın özerkliğinin ortadan kaldıran tıbbi 

olgulardan biride ruhsal bozukluklardır. Psikiyatride hastaların zorla hastaneye 

yatırılması hastanın özerkliğine ve özgürlüğünü kısıtlayan bir uygulamadır. 

Ancak adli durumlarda diğer bireylerin haklarının zedelenmesine izin 

verilmemesi ve korunması için ruhsal bozukluğu olan bireyin özgürlüğü ve 

özerkliği kısıtlanabilmektedir. Psikiyatrinin temel işlevi bireyin özerkliğini 

ortadan kaldırmakta aynı zamanda, bireyin zedelenmiş özerkliği yeniden 

onarılmaktadır. Hemşire bu süreçte birey adına kararlar alabilmektedir. Özerk 

karar istemli, anlaşılmış ve denetleme mekanizmasının etkisinde kalınmadan 

hasta için alınan kararları içerir. Hemşire semptomlarından kaynaklı tehlikeli, 

suçlu bireyle çalışırken kendi değerleriyle çatışma yaşayabilmektedir. 

Hemşirenin bakım sürecinde birey adına aldığı kararlarda özerklik ilkesini göz 

ardı etmemesi gerekmektedir. Adli psikiyatri hemşiresi etik ilkeler 

doğrultusunda bireyin özerkliğini ve özgürlüğünü dikkate almalı bu doğrultuda 

bakım ve tedaviyi gerçekleştirebilmelidir.  

Anahtar kelimeler: adli hemşirelik, özerklik, özgürlük 

 

 

 Forensic psychiatric nursing, is an area emerged as a separate 

discipline in the field of psychiatry which deals with the maintenance and 

management of criminals who have health problems and do not comply with 

the legal rules. A forensic psychiatric nurse is expected to have knowledge and 

skills in assessment and management of dangerous behavior, criminology, law 

and professional responsibility, the therapeutic use of safety, social policy and 

ethics. A forensic psychiatric nurse can often confront with ethical issues and 

dilemmas during practice.Are criminals and psychiatric patients autonomous? 

What are the limits of their freedom? 

 

 According to philosopher Kant who  applied the concept of 

autonomy to the individual , autonomy is not just the basis of morals, "it is the 

basis of every rational existence and  human being value .’’ Whereas  autonomy 

includes only individuals or groups, freedom is a concept that encompasses all 

individuals. With the distinction of autonomy and freedom, while autonomy is 

specific to just individuals or groups , freedom requires others to be taken into 

account for the protection of the order morally. One of the medical events that 

eliminates the patient's autonomy is mental disorders. The fact that the 

psychiatric patients to be forced to hospitalization is a practice that restricts the 

autonomy and freedom of the patient. Freedom and autonomy of the mental 

disordered individiuals can be restricted  just not to be allowed to damage the 

rights of the other individuals and to protect them in criminal cases.The basic 

function of Psychiatry is to eliminate the autonomy of the individual and to 

repair the injured  autonomy of the individual at the same time. Nurses can take 

decisions on behalf of individuals in this process. Self-determination; include 

voluntary, intelligible decisions for the patients without yielding to the 

influence of the control mechanism.Nurses can experience conflicts with their 

own values while working with the guilty individuals arising from the 

symptoms.The nurses should not ignore the principle of autonomy while taking  

decisions on behalf of individuals in the care process. A forensic psychiatric 

nurse should consider the autonomy and freedom of the individuals in 

accordance with the ethical principles and perform maintenance and treatment 

in this direction. 

Key words: forensic nursing, autonomy, freedom 
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ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN HASTA HAKLARINA İLİŞKİN BİLGİ VE 

UYGULAMALARI 

Hüsna Özveren*, Gülsüm Kehribar**, Emel Gülnar*, Esra Doğan Yılmaz* 

 

*Kırıkkale üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

**Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Yozgat 

 

Amaç: Adli vakaların; bildirim zorunluluğu, adli rapor tutulması, adli delillerin 

saklanması, hasta hakları ve tıbbi etik yönü gibi farklı özellikleri 

bulunmaktadır. Bu bağlamda Türk Ceza Kanunu’nun 280. maddesi 

kapsamında, sağlık mesleği mensupları, görevlerini yaptığı sırada bir suçun 

işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmaları durumunda, bunu yetkili 

makamlara gecikmeksizin bildirmekle sorumludur. Durumu yetkili makamlara 

bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensuplarının, 

bir yıla kadar hapis cezası yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu çalışma 

hemşirelerin adli vakaların bildirimine ilişkin görüşlerini belirmek amacı ile 

yapıldı.  

 

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma, 20-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında 

çalışmayı kabul eden 33 hemşire ile gerçekleştirildi. Veriler, literatür 

doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile toplandı. 

Araştırma için gerekli izinler ve hemşirelerden sözel onam alındı. Anket formu 

yüz yüze görüşme tekniği ile dolduruldu. Veriler yüzdelik olarak 

değerlendirildi.  

 

Bulgular: Hemşirelerin %33.3’ünün 32-37 yaş grubunda ve %75.8’inin kadın 

olduğu belirlendi. Hemşirelerin %81.8’inin çalıştığı süre içerinde adli vaka ile 

karşılaştığı tespit edildi. Adli vaka ile karşılan hemşirelerin %55.6’sının “kendi 

görevi olmadığı, kendi kliniğinin hastası olmadığı, doktor, polis ya da klinik 

sekreterinin bildirim yapması gerektiğini düşündüğü için” adli vaka bildirimi 

yapmadığı belirlendi. Hemşirelerin %30.3’ü adli vaka bildirimini doktorun, 

%30.3’ü sekreterin, %15.2’si polisin, %12.1’i doktor/sekreter/polisin, %3.03’ü 

doktor/hemşire/sekreterin yapması gerektiğini belirtirken, %9.09’unun adli 

vaka bildirimini kimlerin yapması gerektiğini bilmediği belirlendi. Çalışma 

kapsamına alınan hemşirelerin %21.2’sinin adli vaka bildirimini nereye 

yapacağını bilmediği saptandı. 

 

Sonuç: Elde edilen bulgular doğrultusunda, hemşirelerin adli hemşirelik ve 

adli vakaların bildirimine ilişkin yasal yükümlülükleri konusunda 

bilgilendirilmeleri önerilir.    

 

Anahtar kelimeler: adli vaka, adli bildirim, hemşirelik. 

 

 Purpose: Forensic cases have various aspects such as the notification 

obligation, forensic reporting, keeping forensic evidence, patient rights and 

medical ethics. In this context, in accordance with the Article No.280 of the 

Turkish Penal Code, the health professionals are responsible for notifying any 

indication of crime they have observed during their work to the competent 

authorities without delay. Health professionals who fail or delay to notify to 

the competent authorities are faced with up to one year imprisonment. This 

study was conducted to determine the opinions of nurses about the notification 

of forensic cases. 

 

Methods: This descriptive study was conducted with 33 nurses, who agreed to 

participate in the study, between July 20 and July 22, 2016. Research data were 

collected with a questionnaire prepared by researchers according to the 

literature. Necessary permissions and verbal consent of the nurses were 

obtained to conduct the study. The questionnaires were filled out with the face-

to-face interview method. The data were evaluated with percentiles 

. 

Results: Of the nurses, 33.3% was in the 32-37 age group, and 75.8% was 

female. It was found that 81.8% of the nurses have faced with a forensic case 

during their professional life. Of the nurses who have faced a forensic case, 

55.6% was found to fail to notify the forensic case by thinking that "this isn't 

their responsibility, the patient is not in their clinic, this is responsibility of the 

physician, police or clinical secretary". Of the nurses, 30.3% stated that the 

physician should notify the forensic case, 30.3% expressed that secretary needs 

to notify, whereas this rates were 15.2% for police, 12.1% 

physician/secretary/police, 3.03% physician/nurse/secretary, and 9.09% was 

found to have no information about who should notify. Of the nurses included 

in the study, 21.2% was found to have no information about where to notify the 

forensic case. 

 

Conclusion: Based on these results, it is recommended to brief nurses about 

forensic nursing and their legal obligations on the notification of forensic cases. 

Key words: forensic case, forensic reporting, nursing. 
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Sözel 30 

 

KİŞİLER ARASI ŞİDDETİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜNÜN ALGILANMASINDA 

HEMŞİRENİN MESLEKİ ROL VE SORUMLULUKLARI 

Professional Roles And Responsibilities Of Nurses In Perceiving The Invisible Aspect Of 

Interpersonal Violence 

Feza Anıl* 

*Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu 

 

Dünya Sağlık Örgütüne göre şiddet, bireyin kendisine, gruba veya topluma 

karşı fiziksel gücünü, kudretini uygulamasıyla yaralama, fizyolojik hasar 

yaratma, gelişme bozukluğuna neden olma gibi durumlarla sonuçlanma 

olasılığı olan uygulamalardır. Bu uygulamalar fiziksel, duygusal, ekonomik, 

ihmal ve istismar şeklinde; kişiler arası şiddet veya toplu şiddet olarak 

yaşanmaktadır. Bu derlemede kişiler arası şiddetin görünmeyen yüzünün 

algılanması ile ilgili çalışmalar değerlendirilecektir. 

 

Şiddet yalnız bireyi değil bireyle birlikte aileyi ve toplumu da çok yönlü 

etkileyen bir sağlık sorunudur. Şiddet mağdurlarının bakım için sağlık 

kuruluşlarına başvurduklarında şiddeti uygulayan kişi konusunda sessiz 

kalmaları ve/veya şiddet mağdurlarına  şiddetle ilgili etkin sorular sorulmaması 

şiddetin gizli kalmasına/sürmesine neden olmaktadır. Hemşire şiddete uğrayan 

kişiyi destekleyici olan ve olmayan girişimlerin bilgi ve becerisine sahip olarak 

bu süreci profesyonelce yönetmelidir.  Ancak, toplumsal tutumlar hemşirelerin 

olaylara bakış açısını, mesleki tutumlarını ve rollerini olumsuz etkileyerek 

(kaçırılmış fırsat) sorunun çözümünü güçleştirmektedir  

 

Günümüzde şiddet ‘temel insan hakları ihlali’ olarak kabul edilmektedir. 

Kültürel kodlarda şiddetin biçim ve doz olarak belli bir seviyeye ulaşmadıkça 

yok kabul edilmesi  ve ‘şiddet sorun çözme şeklidir’  kabulünün ‘şiddet  bir 

sorundur çözülmesi gerekir’ anlayışına  dönüşmesinde  hemşirelerin mesleki 

role ilişkin  tutumlarının olumlu olması ve şiddete profesyonel bilinçle 

yaklaşımları önem kazanmaktadır.   

  Hemşirelik öğrencilerinin ve çalışan hemşirelerin şiddet ile ilgili düşünce , 

tutum ve davranış eğilimleri ile ilgili etkin araştırmalar yapılarak, hem 

öğrencilik aşamasında hem de sonrasında bu veriler sonucunda yapılandırılmış 

eğitimler verilerek profesyonel dönüşüm sağlanmalıdır. 

 

Anahtar kelimeler: şiddet, kişiler arası, hemşire  

 

 

According to the World Health Organisation, violence is the use of physical 

power or force against oneself, another group or community by being aware of 

the possibility of resulting in injury, physiological harm, development 

disorders etc. Such acts can be  experienced in the form of physical, 

emotional, economic violence, negligence and abuse and as interpersonal 

violence or community violence.  In this compilation, studies on the perception 

of the invisible aspect of interpersonal violence will be assessed.  

 

Violence is a health problem which affects not only individuals but also 

families and community in many aspects. When victims of violence resort to 

healthcare institutions for care, they keep silent about the perpetrator and/or 

effective questions are not directed to the victims of violence. This causes the 

cases of violence to remain hidden/continue. The nurse should manage this 

process in a professional manner as the person possessing the information and 

skills with respect to the interventions either supporting or not supporting the 

victim of the violence. However, social attitudes adversely affect perspectives, 

professional attitudes and roles of the nurses (missed opportunity), and solution 

of the problem grows difficult. 

 

In the present day, violence is accepted as the “breach of fundamental human 

rights”. Nurses’ attitudes towards their professional roles should be positive 

and they should approach violence in a professional manner so that the 

tendency to neglect violent acts as long as they do not reach a specific level in 

terms of form and dosage due to cultural codes is eliminated and the acceptance 

of “violence is a way of solving problems” transforms into the understanding 

of “violence is a problem that should be solved”. 

 

Professional transformation should be ensured by providing trainings which are 

structured in line with the data obtained from effective studies conducted on 

the opinions, attitudes and behavioural tendencies of both nursing students and 

active nurses with respect to violence. 

 

Key words: violence, ınterpersonal, nurse  
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Sözel 31  

GÜVENLİK GÖREVLELERİNDE ÖFKE DURUMU 

Anger Situation in Security Officer 

Serpil Çelik Durmuş*, Yurdagül Erdem* 

* Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü / Kırıkkale 

 

Amaç: Kırıkkale Üniversitesi’nde görev yapan güvenlik görevlilerinin öfke 

ifade tarzı ve bireysel özellikleri ile öfke ifade tarzı arasındaki ilişkiyi 

belirlemektir.  

Yöntem: Çalışma, tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırmanın evrenini, 

Kırıkkale Üniversitesi’nde görev yapan tüm güvenlik görevlileri (N: 198), 

örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden güvenlik görevlileri (n=149) 

oluşturmuştur. Çalışmanın verilerini toplamak için, Demografik Bilgi Formu 

ve Sürekli Öfke/Öfke İfade Tarzı Ölçeği (SÖÖTÖ) kullanılmıştır. Ölçek 34 

maddeden ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır.  

 

Bulgular: Güvenlik görevlilerinin % 6.7’si kız, % 93.3’ü erkektir, % 50.3’ü 

31-40 yaş aralığında yer almaktadır. %81.2’si evli, %73.8’i lise mezunu, % 

40.9’u 6-11 yıl görev yapmış olup % 70.4’ü vardiya sistemiyle çalışmaktadır. 

% 73.8’i öfkesini ifade edebilirken, % 59.1’i öfke eğitimi hiç almamıştır, % 

81.2’si kendini sabırlı ve sakin olarak tanımlarken, % 57.7’si öfkesini karşı 

tarafa davranışlarla, mimiklerle ve yüz ifadesiyle ifade ettiğini belirtmektedir.  

Güvenlik görevlilerinin sürekli öfke puanlarının 18.61 ± 5.69; öfke içe vurum 

puanlarının 14.30 ±4.66; öfke dışa vurum puanlarının 13.67 ± 3.89; öfke 

kontrol puanlarının ise 21.96 ± 6.68 olduğu bulunmuştur. Sürekli öfkeden 

alınan yüksek puanlar, öfke düzeyinin yüksek olduğunu; kontrol öfke 

ölçeğinden alınan yüksek puanlar öfkenin kontrol edilebildiğini, öfke dışa 

ölçeğinden alınan yüksek puanlar, öfkenin kolayca ifade edilebiliyor olduğunu 

ve öfke içe alt ölçeğinden alınan yüksek puanlar ise öfkenin bastırılmış 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca güvenlik görevlilerinin sürekli öfke ile öfke 

içe vurumu (r=0.57; p≤05) ve öfke dışa vurumu (r=0.54; p=0.00) arasında 

pozitif anlamlı; öfke kontrolü (r= -0.14; p=0.00) ile arasında ise negatif anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur. Yine öfke dışa vurumu ile öfke kontrolü (r= -0.21; 

p=0.00) arasında negatif anlamlı ilişki bulunmuştur.  

 

Sonuç: Öfke, her yaşta görülebilen önemli duygusal tepkilerden biridir. 

Çalışmada, üniversitenin her biriminde görev yapan güvenlik görevlilerinin 

öfke kontrolleri daha yüksek bulunurken öfke ifade durumları düşük 

bulunmuştur. Bunun ışığında, güvenlik görevlilerine yönelik öfke kontrolü 

eğitimleri planlanması önem arz etmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: öfke, öfke ifade tarzı, güvenlik görevlisi 

 

Aim: Anger expression of security guards working at Kırıkkale University and 

to determine the relationship between individual characteristics and anger 

management style.  

 

Method: The study was planned as descriptive. It builds the scope of the 

research, all security guards working at the University of Kırıkkale (N: 198) 

and the sample, security officers who agree to participate in research (n=149). 

To collect data for the study, Demographic Data Form and continuous Rage / 

Anger Expression Scale (STAS) was used. The scale consists of 34 items and 

four subscales. High scores from continuous anger indicate that levels of anger 

are high, high scores from control anger scale indicate that anger can be 

controlled, high scores received from external anger scale indicate that anger 

can be expressed eaisily and high scores from internal anger subscale show that 

anger is repressed. 

 

Results:  6.7% of the security guards were female, 93.3% were male, 50.3% is 

located in the 31-40 age range. 81.2's% were married, 73.8% of high school 

graduates, 40.9% of 6-11 years has been served with a 70.4% working shift 

system. While 73.8% can express their anger, 59.1% did not receive any anger 

training. 81.2's% while defining himself as tolerant and calm, 57.7% indicate 

that they express their anger to others with behaviours and gestures with facial 

expressions. It was found that trait anger scores of security guards were 18.61 

± 5.69, self anger hit scores were 14:30 ± 4.66; the expression of anger scores 

were 13.67 ± 3.89; The anger control scores were 21.96 ± 6.68. In addition it 

was found that there was positive correlation between constant anger with 

anger pulse of the security guard  (r = 0.57; p≤05) and anger-out pulse (r = 0.54; 

p = 0.00) and  was negative correlation between  anger control (r = -0.14; p = 

0.00). at the same time, it was found  negative correlation between anger-out 

pulse (r = -0.21; p = 0.00) and anger control. 

 

Conclusion:  Anger is one of the most important emotional reactions can occur 

at any age. In this study, while anger control of the security officers who work 

in all units of the university was found higher, anger management was low. In 

this light, it is advisable to plan for expressing anger of security guard. 

 

Keywords:  anger, anger expression, security guard 
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ADLİ HEMŞİRELİKTE DOMİNO ETKİSİ: ÜSTLENİLMİŞ TRAVMA 

Domino Effect in Forensic Nursing:Vicarious Trauma 

Kerime Öğüt Düzen*, Çiğdem Gün** 

 

*Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,  

**Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Giriş: Adli olguların değerlendirmesinde çalışanlar, mesleki etkinlikleri 

sırasında sık sık travmatik olaylarla karşılaşmaktadır. Meslekleri gereği bu 

travmatik olaylarla dolaylı olarak karşılaşan çalışanların süreçten olumsuz 

etkilendiklerini gösteren araştırmalar mevcuttur. Bu riskli meslek grubu 

içerisinde bulunan adli hemşirelik ise hemşireliğin bio-psikolojik eğitimi ile 

adli tıp uygulamalarının kombine edildiği bilimsel araştırma,kanıt toplama, 

tanık koruma, analiz, önleme, travma,ölümlü adli vakalar üzerine çalışan bir 

uygulama alanıdır(10). Adli hemşirelerin devamlı olarak travmatik vakalarla 

etkileşim halinde olması  üstlenilmiş travma gibi olumsuz birçok etkiyi de 

beraberinde getirmektedir. 

Yöntem:Amaç meslekte adli vakalarla dolayısıyla mağdurlarla sürekli 

etkileşim içerisinde bulunan hemşirelerde risk faktörü olabilecek fakat 

literatürde tükenmişlik, ikincil travmatik stres, şevkat yorgunluğu gibi 

terimlerin kullanımıyla kavram karmaşasına neden olabilen  üstenilmiş travma 

kavramını netleştirerek, güncel literatürü paylaşmak ve gelecekte adli 

hemşirelik alanında  konu hakkında yapılabilecek araştırmalar için öneriler 

sunmak, kaynak oluşturmaktır. Derlemede üstenilmiş travma ve benzer 

kavramlar tanıtılmış, kavramların benzer ve farklı yönleri  incelenerek konu 

hakkında ulusal-uluslararası literatür sorgulanmıştır.  

Bulgular: Literatürde travma mağdurlarına hizmet veren çalışanlarda 

gözlenebilecek travma sonrası stres belirtileri"ikincil travmatik stres"olarak 

tanımlanmıştır. Bu çalışanların bilişsel şema ve inançlarında ortaya çıkabilecek 

daha kalıcı değişimler içinse "üstlenilmiş travma"kavramı önerilmiştir. İşleri 

gereği duygusal yükü ağır olan kişilerarası durumlara uzun süre maruz kalan iş 

stresi ise tükenmişlik olarak tanımlanmıştır. Çoğu çalışmada bu  kavramların 

birbirlerinin yerine kullanıldığı bilinmektedir. Oysa üstlenilmiş travma 

mağdurla tek bir karşılaşma sonucunda gelişmez; zaman içerisinde birikimli 

olarak ortaya çıkar ve işyeri koşullarından bağımsızdır. Cinsel saldırı 

mağdurlarına bakan adli hemşirelerde üstlenilmiş travma oranlarının yüksek 

olması (%51-60) dikkat çekicidir. Üstlenilmiş travma yaşayan hemşirelerde 

anksiyete, uyku bozuklukları, insanlardan kaçınma, konsantrasyon bozukluğu, 

emosyonel iritasyon gibi semptomlar gözlenmekte ve  hem kişisel hem de 

profesyonel yaşamı olumsuz etkileyerek yaşam kalitesini de düşürmektedir. 

Ülkemizde ise adli vakalarla çalışan hemşirelerde üstlenilmiş travmanın 

araştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Sonuç: Üstlenilmiş travmanın adli vakalarla çalışan hemşireler üzerinde  

araştırılması ve önleme-azaltmaya yönelik girişimlerin yapıldığı çalışmalar 

önem arz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: adli hemşirelik, üstlenilmiş travma. 

Introductıon: Professionals who evaluate forensic cases frequently encounter 

traumatic events during their professional activities. There are studies showing 

that professionals who indirectly encounter traumatic events due to the nature 

of their profession are negatively affected from this process. Forensic nursing, 

one of these risky professional groups, is a nursing practice combining bio-

psychological education and forensic medicine practices which deals with 

scientific research, evidence collection, witness protection, analysis, 

prevention, trauma and forensic cases involving death.  

Materıal-Method: The aim of this study is to clarify the concept of vicarious 

trauma which is a possible risk factor for nurses constantly interacting with 

forensic cases, therefore victims and causes confusion due to the use of terms 

such as burnout, secondary traumatic stress and compassion fatigue in the 

literature. The study also shares the current literature and presents 

recommendations and provides a source for future research in the field of 

forensic nursing.This review paper introduces vicarious trauma and similar 

concepts and reviews the national and international literature by examining 

similar and different aspects of said concepts.  

Fındıngs: Post-traumatic stress symptoms which may be observed in 

employees working with trauma victims are referred to as “secondary traumatic 

stress” in the literature. The term “vicarious trauma” is suggested for more 

permanent changes which may be seen in cognitive schemata and beliefs of 

these employees. The job stress arising from exposure to interpersonal 

situations with heavy emotional load is referred to as burnout. However, it is 

known that these concepts are used interchangeably in many studies. But 

vicarious trauma does not develop as a result of a single encounter; it 

accumulates over time and is independent from workplace conditions. It is 

noteworthy that the vicarious trauma rate is high (51-60%) in forensic nurses 

working with sexual assault victims. Symptoms such as anxiety, sleep 

disorders, avoiding people, loss of concentration and emotional irritation are 

observed in nurses with vicarious trauma, which decreases quality of life by 

negatively affecting both personal and professional life. No study on vicarious 

trauma in nurses working with forensic cases was found in our country. 

Conclusıon: It is of great importance that the effect of vicarious trauma on 

forensic nurses is researched and studies aiming to prevent-mitigate vicarious 

trauma are planned.  

Key words: forensic nursing , vicarious trauma. 
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ACİL SERVİSTE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ADLİ VAKALAR İLE KARŞILAŞMA 

DURUMLARI VE ADLİ HEMŞİRELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Encounter Situations With Forensic Cases And Determinatıon Opinions About Forensic 

Nursing Of Nurses Working in The Emergency Department  

*Gülsüm KEHRİBAR, *Tuğba UZUNÇAKMAK,  *Sevim ÇİMKE 

 

*Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Yozgat   

 

Amaç: Bu araştırma, acil serviste çalışan hemşirelerin adli vakalar ile 

karşılaşma durumları ve adli hemşireliğe ilişkin görüşlerini belirlemek 

amacıyla yapılmıştır.  

 

Yöntem: Tanımlayıcı tipte tasarlanan araştırma, Eylül-Ekim 2016 tarihleri 

arasında yapılmıştır. Araştırma evrenini Yozgat il merkezinde bulunan 

hastanelerin acil servislerinde görev yapan 

45 hemşire oluşturmaktadır.  Araştırma örneklemini 

ise 38 hemşire oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından 

ilgili literatür taranarak oluşturulan katılımcıların yaş, cinsiyet, adli vaka ile 

karşılaşma ve adli hemşireliğe ilişkin görüşlerini içeren sorulardan 

oluşan anket formu kullanılarak toplanmıştır.   

 

Bulgular: Araştırmayakatılan hemşirelerin yaş 

ortalamaları 25.73±4.33, %86.8’i kadın, %52.6’ sı evli, %65.8’ i sağlık meslek 

lisesi mezunudur. Katılımcılar ortalama 5.5 yıldır hemşire olarak görev 

yapmaktadır. Acil serviste ise ortalama 2.5 yıldır çalışmaktadırlar. 

Hemşirelerin %97.4’ ü trafik kazası, %94.7’ si ateşli ve delici kesici yaralanma, 

%81.6’ sı istismar, %71.1’ i kötü muamele gibi adli vakalar ile karşılaştıklarını 

belirtmişlerdir. Hemşirelerin tamamının karşılaştıkları vakalarda öykü 

aldığı, %71.1’ i kanıtı kayıt ettiği, %60.5’ i krize müdahale 

ettiği saptanmıştır. Hemşirelerin %47.4’ ü adli vaka hastasına güvenilir bir 

şekilde bakım verebileceğini, %28.9’ u acil hemşirelerinin adli hemşirelik 

hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini, %89.5’ i hemşirelerin adli vakalarda 

hastaları tanımada önemli role sahip olduklarını, %34.2’ si adli vakalara bakım 

verirken korktuklarını belirtmişlerdir.   

SonuçlarAraştırma sonucunda hemşirelerin adli vakalar ile sık karşılaştıkları 

ancak adli vakalarda yapılması gereken hemşirelik girişimlerini tam olarak 

yapmadıkları görülmüştür. Özellikle acil serviste çalışan hemşirelerin adli 

hemşirelik konusunda hizmet içi eğitimler düzenlenerek 

bilgilendirilmeleri önerilmektedir.    

Anahtar kelimeler: acil servis, adli vaka, adli hemşirelik  

 

 

Aims: This study was conducted in order to Encounter Sıtuatıons Wıth 

Forensıc Cases And Determınatıon Opınıons About Forensıc Nursıng Of 

Nurses Workıng In The Emergency Department.  

Material And Methods: This study was conducted September-October 2016 

as a descriptive design. The population of the research was 45 nurses who 

working in the emergency department. The sample of the research was made 

up by 38 nurses who accepted to participate in the research. As the data 

collection tool, questionnaire form was used about age,gender, encounter with 

the criminal case, nurses views on forensic nursing developed by the researches 

with the help of literatüre.  

Finding: The mean age of the nurses was found as 25.73±4.33 years, It was 

found that, of the %86.8’ were in woman, %52.6’ were maried i, %65.8’ were 

health vocational school. Nurses work average of 5 years and they work 

average of 2.5 years in the emergency department. Of nurses 97.4% 'traffic 

accidents, 94.7% nurses have fiery and penetrating injuries,% 81.6 abuse, 

71.1%' said that with criminal cases, such as ill-treatment they said that, they 

met, while they were working in the emergency department. All nurses said 

that received the stories in case they encounter , of nurses 71.1% 's enrolled 

that evidence and 60.5% intervene in the crisis were found. % 47.4 of nurses 

said that they can provide reliable care to the criminal cases patients, 28.9% 

told to emergency nurses should have knowledge about forensic nursing, 

89.5% said they have an important role in identifying patients at criminal cases. 

34.2% of thenurses told they were afraid while they stated that care for criminal 

cases.  

Conclusions: As a result of the nurses they are often faced with criminal cases 

in the emergency department but nurses did not have sufficient applications 

about forensic nursing. Nurses are informed with organizing training about 

forensic nursing is recommended.  

Key words: emergency service, forensic case, forensic nursing 
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KADIN SAĞLIĞINDA ADLİ HEMŞİRELİK UYGULAMALARI 

Forensic Nursing Applications in Women's Health 

Hacer Ataman*, Yılda Arzu Aba**, Gül Ergün*** 

 

*İstanbul Medeniyet Üniversitesi       **Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

***Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 

Uluslararası Adli Hemşireler Birliği'nin (IAFN) tanımına göre; adli hemşirelik, 

sağlık ve hukuk sistemlerinin kesiştiği genel hemşirelik uygulamalarıdır (1). 

Sağlık kurumlarında adli vakalarla ilk karşılaşan sağlık çalışanları 

hemşirelerdir (2). Adli hemşireler suç, şiddet, istismar mağdurlarına veya 

faillerine bakım verirler (3); adli değerlendirme yaparken, öykü alma, fiziksel 

muayene, kanıtın tanımlanması, kanıtın toplanması, kanıtın saklanması, kanıt 

koruma zincirinin sağlanması, kanıtın kayıt edilmesi, krize müdahale 

görevlerinde bulunurlar (4). 

Adli hemşirelerin kadın sağlığı konusundaki çalışma alanlarını “cinsel saldırı 

muayenesinde adli hemşirelik”, “obstetri ve jinekolojide adli hemşirelik”, 

“tecavüz kriz merkezlerinde adli hemşirelik” şeklinde incelenmektedir. Adli 

hemşireler kadın sağlığı alanında, cinsel yolla bulaşan hastalıklara yönelik 

testler ve tedavi, tecavüze bağlı oluşabilecek gebeliklerin önlenmesi, mağdurun 

izlemi, destek ve rehabilitasyon sağlama (5, 2, 6), aile içi şiddet, gebelerde 

madde bağımlılığının değerlendirilmesi, travmaya uğradığı iddia edilen gebe 

kadının genel takibi, travmaya bağlı düşük, erken doğum, ölü doğum ile ilgili 

durumlarda öykü alınması, mağduru ve yakınlarını bilgilendirme, mağdurun 

güvenli bir yere gideceğinden emin olunması ya da yakınları ile iletişim 

kurulması, uygun biri gelip kendisini merkezden alıncaya kadar merkezde 

kendisine kalacak yer sağlanması şeklinde görev yapmaktadır (6). Adli 

hemşireler, cinsel saldırı mağdurlarının daha ayrıntılı ve hassas biçimde 

muayene edilmelerini sağlarlar (7). Tecavüze uğrayan mağdura yönelik 

hemşirelik girişimlerinde dostluk ve güven kazanmak, işlemler hakkında 

bilgilendirmek, tıbbi işlemlere hazırlamak, konuşmaya cesaretlendirmek, 

yakınları için rehberlik sağlamak, kontrolleri planlamak, yaşamını yeniden 

düzenlemesi için danışmanlık yapmak, mağduru her görüşmede 

değerlendirmek gibi konular ele alınmalıdır (5). 

 

 Kadın sağlığı alanında çalışan hemşirelerin, adli olgular konusunda 

yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları ihtiyaç duyulan hemşirelik 

yaklaşımlarını yerine getirmede önemlidir. 

 

Anahtar kelimeler: kadın sağlığı, hemşirelik, adli hemşirelik 

 

 According to definition of International Association of Forensic 

Nurses, forensic nursing is general nursing applications where health and law 

systems intersect (1). Nurses are the first people to encounter forensic cases in 

health institutions (2). Forensic nurses provide treatment to crime, violence and 

abuse victims or offenders (3); while performing forensic assessment, they 

receive history, perform physical examination, define, collect and secure 

evidence, support evidence protection chain, record evidence and respond to 

crises (4). 

Study areas of forensic nurses in terms of women's health are "forensic nursing 

in sexual assault examination", "forensic nursing in obstetrics and 

gynecology", "forensic nursing in ravishment crisis centers". In the area of 

women's health, forensic nurses perform duty in tests and treatment aiming at 

venereal diseases, preventing pregnancies due to ravishment, following victim, 

providing support and rehabilitation (5, 2, 6), domestic violence, assessment of 

drug addiction in the pregnant, general following of pregnant claimed to be 

traumatized, receiving history concerning situations such as miscarriage due to 

trauma, premature birth, stillbirth, informing the victim or victim's kinsmen, 

ensuring victim's transfer to a safe place or contacting with victim's beloved 

ones and providing accommodation within the center until an appropriate 

person comes to pick victim up from the center (6). Forensic nurses ensure a 

detailed and more sensitive examination of sexual assault victims (7).  In 

nursing initiatives towards ravished victim, the subjects to regard are earning 

trust and friendship, providing information in relation to procedures, preparing 

for medical procedures, encouraging to talk, providing consultancy for victim's 

beloved ones, planning controls, mentoring the victim to help re-organizing 

her/his life and evaluating the victim in every meeting (5).  

 

The fact that nurses working in the area of women's health possess adequate 

knowledge and experience concerning forensic cases is significant in terms of 

fulfilling required nursing approaches. 

 

Key words: women's health, nursing, forensic nursing 
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AFETLERDE KİMLİK TESPİTİ SORUNLARI VE BU SORUNLARI YAŞAYAN 

AİLELERDE GÖRÜLEN BELİRSİZLİK VE PARÇALANMIŞLIK DUYGUSU 

Identifıcation Problems in Natural Disasters and The Feeling of Uncertainty and 

Fragmentation Observed in Families Experiencing These Problems 

Aysun Güzel*, Gül Ergün* 

 

*Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 

 

Giriş: Afetler; tüm toplumu fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen; 

ölümlere neden olan ve ölenlerin ailelerini acı, keder ve üzüntüye boğan 

olaylardır. Ölenlerin kimlik tespiti yapılırken yaşanan olumsuzluklar ve 

gecikmeler, ölenlerin ailelerinin duyduğu üzüntüyü daha da artırmaktadır. 

Afetlerde ölenlerin kimlik tespitinin hızlı yapılamaması aranan kişilerin ölmüş 

mü yoksa kaybolmuş mu olabileceği ile ilgili düşünceleri artırmakta, ölenlerin 

ailelerinde belirsizlik ve parçalanmışlık duygusu oluşturmaktadır. Bu duyguyu 

yaşayan aileler ise kaybolan yakınlarını ne tam olarak ‘‘yok’’ ne de tam olarak 

‘‘var’’ kabul etmektedirler. Bu sürecin uzaması ise ailelerin kayıp arayışlarının 

devam etmesine ve ölü durumda bulunan ve ölüm tespiti yapılamadığı için 

kayıp sayılan (toplu halde gömülen, deniz ya da sel baskını sonucu su altında 

kalan vb.) ya da gerçekten kaybolan yakınları ve kendi gelecekleri hakkında 

verecekleri kararları dolayısıyla tüm yaşamlarını etkilemektedir. 

Yöntem: Araştırma, 12-21 Ağustos 2016 tarihleri arasında literatür 

incelenerek, çeşitli makale ve kitaplarda ki bilgilerden yararlanılarak 

yapılmıştır. 

Bulgular: Kayıp ya da ölüme ilişkin belirsizlik yaşayan ailelerin yaşadığı 

psikolojik sıkıntıların yanı sıra ekonomik ve sosyal sıkıntılarda yaşadığı 

belirlenmiştir. Örneğin, anne ya da babaları kayıp olan çocuklar ebeveynlerinin 

döneceğine dair umutlarını devam ettirecek ve devam eden yaşama tekrar 

adapte olmakta zorlanacaklardır. Eşlerinin ölüp ölmediği bilinmeyen 

kadınların dul sayılıp sayılmayacağı, tekrar evlenip evlenmeyeceği, eşiyle 

birlikte sahip oldukları eşyaların ve gelirlerin durumu gibi sorunlar; kayıp ya 

da ölüme ilişkin belirsizlik devam ettikçe devam edecek, ailelerde 

parçalanmışlık hissi oluşacak ve ailelerin gelecek yaşamlarını olumsuz olarak 

etkileyecektir. 

Sonuç: Afetlerde yaşanan ve ne kadar süreceği belli olmayan kimlik tespiti 

bekleyişi; ölüm ve kayıp ayrımının tam yapılamaması gibi durumlar ailelerin 

hayatını olumsuz etkilemektedir. Bu sürecin uzaması, ailelerin yaşadığı 

belirsizlik ve duygusal karmaşıklığa ek olarak ekonomik ve sosyal sorunlar 

oluşturmakta ve ailelerde görülen psikolojik sorunlar zamanla daha da 

artmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: afet, kimlik tespiti, belirsizlik, parçalanmışlık. 

 

 

Introduction: Disasters are the events that influence the whole of the society 

in physical, social and psychological terms, cause deaths and grievances in 

families of the dead people. The negative events and delays in identification of 

the dead people increase the suffering of these families even more. Not being 

able to identify the dead people in disasters in a fast manner increases the 

thoughts of the families whether their relatives are dead or not, and causes the 

feeling of uncertainty and fragmentation in these families. The families 

experiencing these feelings can neither accept that their relatives are “existing” 

or “not existing”. The lingering of this process causes that the search of the 

families continue and their decisions for the future of themselves or their 

relatives, therefore, their whole lives, are delayed because of the identification 

problems of the people who are found dead and accepted as missing due to no 

identifications are made (buried en masse, remaining under water as a result of 

sea or river flood, etc.). 

Method: The study was conducted between 12 and 21 August 2016 by 

examining the literature and making use of the data in various reviews and 

books.  

Findings: It has been determined that the families that have losses or that 

experience uncertainties due to losses or deaths have psychological troubles as 

well as economic and social problems. For example, children whose mothers 

or fathers are lost will continue their hopes of the return of their parents, and 

will have difficulties in adapting to the ongoing life again. The problems like 

whether the wives whose husbands are not known exactly to be dead will be 

accepted as widows or not, whether they may marry again or not, and the 

problems of the remaining property and the income they obtained together with 

their spouses will continue as long as the uncertainty on the loss or death 

continues, there will appear the feeling of fragmentation in families, and the 

future lives of families will be influenced negatively.  

Result: The waiting for identification in disasters, which is not clear in terms 

of how long it will take, and the issues like not being able to make the 

separation whether the lost people are dead or missing influence the lives of 

families in a negative manner. The elongation of this process poses economic 

and social problems in addition to the chaos and the uncertainty which are 

experienced by families; and psychological problems of families increase in 

time.  

Key words: disaster, ıdentification, uncertainty, fragmentation. 
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Sözel 36 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ADLİ HEMŞİRELİK DERSİNİ ALMAYA İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİ 

Opinions of Nursing Students about Taking a Course in Forensic Nursing 

Sevinç POLAT*, Ayşe ŞENER TAPLAK*, Ayşe PARLAK GÜROL**, M. Fevzi POLAT*** 

 

* Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,       **Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

***Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı 

 

Giriş: Adli hemşirelik, hemşirelik bilgi ve deneyimlerinin yargının hizmetine 

sunulması ile ortaya çıkan ve giderek gelişen bir uzmanlık alanıdır. Amerika 

Birleşik Devletleri ve İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkede adli hemşire 

yargıya destek personel olarak görev yapmaktadır. Ülkemizde ise Adli Tıp 

konularında yeterince bilgi ve birikime sahip olmayan hemşireler, çalıştıkları 

birimlerde karşılaştıkları kurbanlara ve faillere uygun yaklaşımda 

bulunamamaktadırlar.Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin Adli Hemşirelik 

dersini alma konusundaki görüşlerini belirlemek ve bu dersin müfredat 

programlarına yerleştirilmesine ve öğrencilerde ileride bu alanda lisansüstü 

eğitim almaları konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile yapıldı.  

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma İç Anadolu’da bir Sağlık 

Yüksekokulunun hemşirelik bölümü son sınıf öğrencileri ile gerçekleştirildi. 

Araştırma için gerekli izinler alındıktan sonra araştırmanın uygulandığı tarihte 

okulda olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 70 öğrenci ile çalışma 

tamamlandı. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlan soru formu ile toplandı 

ve yüzde olarak değerlendirildi. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %80.7’sinin 21-22 yaş aralığında 

olduğu ve %77.1’inin kız olduğu belirlendi. Öğrencilerin tamamının lisans 

eğitimleri esnasında adli hemşirelikle ilgili ders almadığı saptandı. 

Öğrencilerin %88.6’sının daha önce adli vaka ile karşılaştığı tespit edildi. 

Öğrencilerin %80.0’ının lisans müfredat programına Adli Hemşirelik 

Dersi’nin eklenmesini istediği, %11.4’ünün bu dersi almak istemediği, 

%8.6’sınında bu konuda kararsız olduğu belirlendi. Öğrencilerin %35.7’sinin 

mezun olduktan sonra adli hemşire olarak çalışabileceği, %54.3’ünün çalışmak 

istemediği, %10.0’ının ise bu konuda kararsız olduğu saptandı. Öğrencilerden 

%34.3’ünün ileride Adli Hemşirelik ile ilgili Lisansüstü eğitim almayı 

düşündüğü, %52.9’unun düşünmediği, %12.8’ininde bu konuda kararsız 

olduğu belirlendi. 

Sonuç: Hemşirelerin adli Bilimler alanında yeterli bilgi ve birikime sahip 

olmaları ve görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için; hemşirelik 

lisans müfredatına Adli Hemşirelik Dersi’nin eklenmesi, Lisansüstü 

programlar ve hizmet içi eğitimler ile bu alanda gerekli bilgi ve beceriye sahip 

hemşirelerin yetiştirilmesi önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: adli hemşirelik, öğrenci, görüş 

 

Background: Forensic nursing is a growing specialty, emerged as an 

application of nursing knowledge and experience in the judiciary. In many 

countries, including the United States and the UK, forensic nurses serve as a 

support staff to the judiciary. Nurses in Turkey, who do not have enough 

knowledge on forensic issues, are unable to engage in the appropriate approach 

to the victims and the perpetrators they have faced in their units. This study 

aims to determine opinions of nursing students about taking a course in forensic 

nursing, and create awareness about inclusion of this course in the curriculum 

as well as offering a graduate education in this field in the future. 

Methods: This descriptive study was conducted with the senior students 

studying at the Nursing Department of a School of Health in the Central 

Anatolia Region. After obtaining the necessary permits for research, the study 

was completed with 70 students, who were at the school at the time of the 

research, and agreed to participate in the study. The data were collected through 

a questionnaire prepared by the researchers, and evaluated using percentiles. 

Results: Of the students surveyed, 80.7% was in the 21-22-year age group, and 

77.1% was female. It was revealed that all students had not taken a course on 

forensic nursing during their undergraduate education. Of the students, 88.6% 

was found to have faced with a judicial case before. It was found that 80.0% of 

the students wanted the Forensic Nursing Course added into the undergraduate 

curriculum, 11.4% had no desire to take this course, and 8.6% was undecided 

on this issue. Of the students, 35.7% was found to accept working as a forensic 

nurse after graduation, 54.3% had no desire for that specialty, and 10% was 

undecided in this regard. Of students, 34.3% was found to consider taking a 

Graduate Education in Forensic Nursing in the future, whereas 52.9% had no 

desire for this, and 12.8% was undecided on this issue. 

Conclusions: It is recommended to add the Forensic Nursing Course in the 

undergraduate nursing curriculum, and provide graduate programs and in-

service training in order to educate nurses that have adequate knowledge and 

experience in the field of forensic sciences and carry out their duties effectively. 

Key words: forensic nursing, student, opinions 
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ERKEK ÇOCUKLARINDA CİNSEL İSTİSMARIN BELİRLENMESİ VE HEMŞİRENİN 

ROLÜ 

Determination Sexual Abuse In Boys And Nurse’s Role 

Elif Bakır*, Esma Kabasakal** 

*Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı 

**Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

 

Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin erkek çocuklarında cinsel istismarı 

tanımlayabilmeleri için farkındalık yaratmaktır.  

 

Erkek ve kız çocukları cinsel istismardan benzer ve farklı şekillerde 

etkilenebilirler fakat erkek çocuklarında cinsel istismarın farkedilmesi daha zor 

olabilir. Toplumda erkek çocukları daha güçlü algılanmakta ve kendini 

koruyabilecekleri düşünülmektedir. Fakat onlar yetişkin değil sadece çocuktur 

ve kendilerini istismar edenlerden daha zayıf ve savunmasızdır. Erkek çocuklar 

yaşadıkları istismar olayını kabul etmeyebilirler; zarar görmediklerini ya da 

olaylardan sorumlu olduklarını düşünebilirler. Ayrıca cinsel istismar 

deneyimini anlatmak zordur, olayı açıklamak çocuklar için “zayıflık” ya da 

“erkek olmadıkları” anlamına gelebilir. Yapılan çalışmalar cinsel istismara 

uğrayan erkek çocuklarında yetişkinlik döneminde intihar, alkol ve madde 

kullanımı, aile hayatında problemler yaşama ve depresyon görülme riskinin 

cinsel istismara uğramayanlara oranla iki kat daha fazla olduğunu göstermiştir. 

Cinsel istismara uğrayan çocukların erken tanı ve tedavisi yetişkinlik 

döneminde bu problemlerin gelişmesi riskini azaltmaktadır. 

 

Hemşireler cinsel istismara uğrayan erkek çocuklarının belirlenmesi, sevk ve 

tedavisini sağlamada anahtar konumundadır. Bu nedenle hemşirelerin çocuk 

cinsel istismarının tanısı, tedavisi ve korunmasına ilişkin bilgi ve becerilerinin 

arttırılması önem taşımaktadır. 

Anahtar kelimeler: cinsel istismar, erkek çocuk, hemşire rolü 

 

 

 

Purpose of this article is to create awareness for nurses to recognize sexual 

abuse in their boy patients  

 

 Child sexual abuse effects boys and girls in ways that are similar and different 

but for boys, identifying sexual abuse is especially difficult. Because our 

society expects boys be able to protect themselves. But they are only children 

not men and they are weaker and more vulnerable than those who sexually 

abuse them. Boys can not even accept their sexual victimization. They may 

assert that they weren't hurt, or were in charge of what happened. Disclosing 

an abusive sexual experience also is difficult For them, acknowledging means 

admitting they're weak or "not male  Studies show that boys who experienced 

sexual abuse has a 2-fold increased risk of attempting suicide; increased risks 

of alcohol problems, family, and marriage problems; illicit drug use; and 

current depression than boys who did not experienced sexual abuse. The early 

identification and treatment of boys who are sexually abused to possibly 

decrease the risks of these problems later in life. 

 

Nurses are in a key position to facilicate the identification, referral and 

treatment of boys in their patients who experience sexual abuse.  So it is 

important to improve the knowledge and skills of the nurses about the 

diagnosis, treatment and prevention of child sexual abuse.  

Key word: sexual abuse, boy, nursing role 
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 Sözel 38 

HEMŞİRELİK VE EBELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKLUK ÇAĞI 

TRAVMALARI VE ŞİDDET İLE İLİŞKİSİ 

CHILDHOOD TRAUMAS OF THE LAST YEAR STUDENTS IN NURSING AND 

MİDWİFERY HEALTH SCHOOL AND ITS RELATIONSHIP BETWEEN VIOLENCE 

Sevde ÇUBUKÇU AKSU* 

*Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü 

 

Amaç: Bu araştırmada; Sağlık Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin çocukluk 

çağında istismara uğrama sıklığı ve istismara ilişkin etkenlerin araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Yöntem: Araştırma kapsamına, Balıkesir Sağlık Yüksekokulu son sınıf ebelik 

ve hemşirelik öğrencisi olan 153 kişi alındı. Araştırma örneklemini; 5 

katılımcının anket formlarını eksik doldurmuş olduğundan değerlendirme dışı 

bırakılarak 148 kişi oluşturdu. 

Verilerin toplanmasında; sosyo-demografik özellikleri içeren anket formu ve 

Türkiye’de geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Aslan ve Alpaslan tarafından 

yapılan Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği (ÇÖYO) kullanıldı. 

Araştırmacı tarafından oluşturulan anket formunda; yaş,cinsiyet,anne/baba 

eğitim,anne/baba medeni durum,anne/baba yaşam durumu,anne/baba 

meslek,gelir düzeyi,psikiyatrik tanı,çocuk sayısı,alışkanlıklar,doğum yeri ve 

yaşadığı yer,şiddet öyküsüne ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

ÇÖYO, 18 yaşından önceki örselenme yaşantılarını taramaya yönelik 

geliştirilmiş 40 maddelik 5’li likert tipi bir ölçek olup alt başlıkları duygusal 

kötüye kullanım,fiziksel kötüye kullanım ve cinsel kötüye kullanım olmak 

ayrılmaktadır. Alınan toplam puan 40-200 arasında değişmektedir. Yüksek 

puanlar çocukluk çağı örselenme yaşantılarının sıklığını gösterir. 

İstatistiksel değerlendirme için SPSS 16.0 paket programı kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde yüzdelik, Student t testi, lojistik regresyon kullanılmıştır.  

Bulgular: Öğrencilerin %92’si kız olup yaş ortalaması 18,02±1.22’dir. kız 

öğrencilerin erkek öğrencilerine göre fiziksel, duygusal ve cinsel örselenmesi 

belirgin düzeyde yüksek bulunmuştur. (p<0.0001) 

Eğitimi, çocuk sayısı, alışkanlıklar, doğum yeri, çocukluk dönemi şiddet 

hakkındaki görüşler ve ileride çocuklarına şiddet uygulama görüşü ile çocukluk 

çağı örselenme yaşantıları arasında istatistiksel olarak anlamlılık tespit 

edilmiştir. (p<0.05) 

Sonuçlar: Mezuniyet sonrası sağlık personeli olarak kurumlarda görev 

yapacak öğrencilerin şiddet olgularıyla karşılaşabileceği unutulmamalı, 

akademik personel ile kurumlararası işbirliği ile konu ile ilgili eğitimler 

düzenlenmelidir. 

Anahtar kelimeler: çocukluk çağı, son sınıf üniversite öğrencisi, çocukluk 

çağı travmaları 

 

  

Aims: The analysis of the frequency of childhood abuse in last year students in 

nursing and midwifery and the comparison of the factors related with abuse 

were aimed in this research. 

 

Methods: 153 last year students attended for this research in Balıkesir School 

of Health. However 5 of these participants didn’t take in consideration for his 

study because of their incomplete survey forms. 

A questionnaire of social and demographic features and Childhood Trauma 

Questionnaire which is valid and reliable in Turkey were used in this study. 

There are some informations including, age, sex, educational backround of 

parents, maritial status of parents, jobs of parents, level of income, psychiatric 

diagnoses, number of children, habits, place of birth, living place and violence 

history in this survey form which is created by the researcher. 

ÇÖYO is created and developed for violence history in 18 year or earlier people 

and includes 40 articles within 5 likerts types. And it has 3 bottom booms, 

emotional violence, physical violence and gender based violence.  The score 

range changes between 40-200. And high scores show us the frequency of 

disturbance. SPSS 16.0 packaged software is used for statistical evaluation. For 

data analysis, percentage student t test, logistic regration is used. 

Results%92 percentage of students are female and their age average is 

18,02±1.22. Female students have higher percentage from  male students in  

disturbance of physical, emotional gender based violence (p<0.0001). 

Meaningfulnesses are determined statistically with educational status, number 

of children, habits, place of birth, opinions for violence in childhood between 

childhood disturbance (p<0.05). 

ConclusionsAfter graduation, students will work as medical personal, so it 

should not be forgotten, they can encounter some violence and education 

seminars should be organized by academic staff with  inter-institutional 

cooperation. 

Key words: childhood, last year university student, childhood abuse 
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Sözel 39 

Ensest Vakaları ve Adli Hemşirelik 

Nurten Kara* 

*Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Kriminalistik Bölümü 

 Ensest Latince aslı ''İnsektus'' olup, sıfat olarak ''pis, kirlenmiş, temiz olmayan'' 

anlamına gelmektedir. Evlenmeleri ahlakça, hukukça ve dince (nikâh 

düşmeyen)yasaklanmış olan, yakın kan bağı olanlar arsındaki cinsel ilişki 

olarak tanımlanabilir. Diğer adı ''Yasak Sevi''dir. Bir kişinin anne, anne, baba, 

kardeş, amca dayı, hala, teyze, torun ve kendi çocukları ile cinsel ilişkişidir. 

Tarihsel açıdan bakıldığında, Peru, Mısır, Japonya’da, ailenin saflığını 

korumak için, bu yolun meşru kılındığı görülmektedir. Ensestin en bilinen 

öyküsü şüphesis'' Oidipus kompleksidir''.Oidipus'un, babasını tanımayarak onu 

öldürmesi ve annesi ile evlenmesi, gerçeği öğrenmesi ile annenin intihar 

etmesini konu alır. Yunan mitolojisinde ve Eski Mısır papürüslerinde, Roma 

imparatorluğu döneminde ensest örneklerini görmek mümkündür. Ensest 

sadece Türkiye'de değil tüm dünyada, tanımı kültürden kültüre değişen, üzeri 

örtülen, konuşulmayan bir olgudur. Ensestin bir insan hakları ihlali olduğu 

uluslar arası sözleşmelerde yer almıştır. Fiziksel, sosyal, ruhsal ve cinsel 

sonuçları en ağır şiddet türlerindendir. Mağdura olan bu etkileri bir ömür 

devam edebilmektedir. Bazı otoriteler kısaca ensesti, Temel-Esas ensest (anne, 

baba, oğul, kız, kardeş), Uzak ensest (amca, dayı, yeğen, hala, teyze,), Mantıklı 

ensest (üvey anne, üvey baba, üvey kardeşler) olarak sınıflandırabiliyorlar. 

TCK'da Ensest, bağımsız bir suç tipi olarak düzenlenmemiştir. Bu, ilişkinin bir 

suç olarak kabul edilmemiş olması, kabul edilebilirliğine değil, asla 

gerçekleşmeyeceğine dair söyleme dayanmaktadır. Ensest vakaları; bu tür 

şeylerin gizli kalması gerektiği, aile yıkılabilir korkusu, çare-sizlik, sevgi 

objesini kaybetme, kendinden nefret etme, en utanılası şey, aile içi mesele 

vb.nedenlerle açığa çıkması, bildirilmesi ve adli makamlarca, tesbiti oldukça 

zor vakalardır. Bu nedenle mağdurlar bu tıravmayı uzun yıllar yaşayabilirler. 

Öyleki, çocuk hamile kalır, düşük yapar, kürtaj olur yada bebek sahibi olur. 

Herşey gerçek ve ortadadır.Ama aile reddetmeye devam eder.En yakınları 

tarafından yıllarca istismar edilir. İstismarın en ağır şekli ensest, toplumsal bir 

yaradır. Ensesti açığa çıkarmak için gerekli toplumsal ve yasal düzenlemeler 

yapılmalıdır. Bilgi ve iletişim artırmalı, farklı meslek gurupları bu konuda 

eğitilmeli, özellikle risk gurubu aileler eğitilmelidir. Adli Hemşirelik, bu şiddet 

ve istismar çemberini kırmada önemli rol oynamaktadır. Adli hemşire ensest 

bulgularını tanıyabilmeli, tam ve düzgün tanı koyabilmeli, çocuk ve ona 

bakmakta sorumlu olanlara objektif ve profesyonel tutum sergiemelidir.İyi bir 

gözlemci ve kapsamlı bilgiye sahip olabilmelidir. Ayrıca Acil servis 

hemşireleri,Psikiyatri Hemşireleri, Halk Sağlığı Hemşireleri, Okul Sağlğı 

Hemşireleri gibi vakaları tanıma ve tesbit etme olasılığı fazla olan hemşireler  

bilinçlendirilmeli ve eğitilmedir. 

Anahtar kelimeler: adli hemşirelik, ensest, çocuk istismarı, ensestin tespiti. 

Incest originated from latin insectuous word means nasty, dirty and not clean. 

It is described as sexual interaction between relatives whose marriage is 

forbidden according to ethical, legal and religious values. The other name of 

incest is 'Forbidden love'. In other words it is sexual interaction of one with 

his/her mother, father, sister/brother, uncle, aunt, grandchilds and his/her own 

children. In Peru, Egypt and Japan history it was accepted as legal to be able to 

save the purity of family. Most familiar story of incest is “Oidipus complex”. 

It mentions Oidipus’ killing of his father and marrying his mother. At the end, 

his mum who has learned the home truth commits suicide. It is possible to see 

incest examples in Hellenic mythology, ancient Egypt papyruses and Roman 

Empire. Incest definition differs from culture to culture and it is covered up and 

not scrutinized whole in the world but not only in Turkey. International 

aggreements defined as incest is infringement of human rights. Incest is one of 

most serious type of violence because of its physical, social, spiritual and 

sexual results and these destructive effects on victim may go on for lifelong. 

Some authorities classify incest as Basic Incest (mother, father, son, daughter 

and sister/brother), Far Incest (uncle, nephew/niece and aunt) and Logical 

Incest (stepmother, stepfather and stepsister). In Turkish Criminal Law incest 

is not regulated as an independent crime. This regulation does not depend on 

its acceptibility but depends on statement of it will never come true in our 

population. Incest cases are extremely difficult to be able to be recognized by 

forensic authorities because of several factors. It is believed that this must be 

secret within the family, fear of family destruction, desperation, lost of love 

object, self hatred, disgraceful thing and domestic problem. For these reasons, 

victims may live for a long time with this traumatic effect Such that she gets 

pregnant, has an abortion or undergoes a curettage or has a baby. Everything is 

obvious but family still denies the truth. She can be exploited for years by the 

nearest relatives. Incest, the worst form of exploit is a public problem. Social 

and legal regulations are obligated to be able to expose incest. Communication 

and relation must be improved, various occupational groups must be educated 

and the most important one is risky families must be informed and enlightened. 

Forensic nursing plays an important role to overcome this incest and exploit 

problem. Forensic nurse should be able to recognize incest findings, diagnose 

exactly and must be professional and objective to both the child and caregivers. 

Furthermore emergency room, psychiatry, public health and school health 

nurses should be educated and made conscious about recognizing and 

diagnosing this problem. 

Key words: forensic nursing, ıncest, chıld abuse, ıncest detection. 
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HEMŞIRELERIN ADLI HEMŞIRELIK ÜZERINE BILGI DÜZEYININ 

DEĞERLENDIRILMESI 

Assesment of The Knowledge Level Of Nursing On Forensic Nursing 

Sercan Özbek Yazıcı*, Işıl Kalaycı**, Ahmet Küpeli*** 

*Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü,  

**Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,  

***Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

 

 

Amaç: Bu çalışma, hemşirelerin adli hemşirelik kavramı, adli hemşireliğin 

yasal sorumlulukları ve adli tıp konularında ki bilgi düzeyini değerlendirmek 

için yapılmıştır. 

 

Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel bir çalışmadır. 150 gönüllü hemşire çalışmaya 

katılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formuyla 

toplanmıştır. Veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. 

 

Bulgular: Anket formu, 133’ü kadın, 17’si erkek olmak üzere toplam 150 

hemşireye uygulanmıştır. %70’i lisans mezunudur. %86.0’ı klinik hemşire, 

%10’u yönetici hemşire ve %4’ü supervisör hemşiredir.  

 

Katılımcıların yaklaşık %78’i, “hemşirenin yasal sorumluluklarına”, %54,7 

“Sağlık çalışanlarının, cezai, hukuki, idari ve mesleki sorumluluk vardır” 

ifadesine doğru yanıt vermiştir. Katılımcıların %48’i bazı adli vakaların 

tanımını, %45’i malpraktisin tanımını ve %30’u ise adli vakaların tespitinin 

sadece adli tıp birimleri tarafından yapılmadığını bilmektedir. Çalışmada 

ayrıca hemşirelerin %60,3’nün adli hemşirelik kavramı ve görevlerini, 

%30’nun adli hemşirenin çalışma alanlarını bilmedikleri saptanmıştır. 

 

Sonuç: Hemşirelerin adli tıp konuları ve adli hemşirelik kavramı konusunda 

yeterince bilgi sahibi olmadıkları tespit edilmiştir.  Adli hemşirelik eğitim 

programları hem adli hemşirelik eğitim kurs müfredatında hem de servis eğitim 

programlarına eklenmeli ve adli tıp alanında yeterli hizmetin verilmesi 

sağlanmalıdır. 

 

Anahtar kelimeler: adli tıp, hemşirelik eğitimi, adli hemşirelik 

 

 

Aim: This study was carried out to assess knowledge level of nurses on the 

forensic nursing concept, legal responsibilities of forensic nursing, and forensic 

medicine issues.  

 

Method: It was a descriptive cross-sectional study. 150 volunteered nurses 

attended to this study. The data was collected by means of a questionnaire 

prepared by the researchers. The data has been analyzed by "SPSS" program.  

 

Results: The survey was applied to 133 women and 17 men and totally 150 

nurses. %70 of the nurses graduated from the university. 86.0% of them were 

clinical nurse, 10% were managers nurse and 4% were supervise nurse. 

The phrases related to legal responsibilities of a nurse were answered truly by 

nearly % 78 of nurses. Also, the rate of true answer to the phrase ‘Health staff 

have criminal, juristical, administrative and vocational responsibilities’ is 

%54,7. %48 of participants know forensic circumstance definition, %45 know 

the meaning of malpractice which is a part of forensic process and %30 know 

that determination of forensic cases is not only done by forensic medicine 

departments. 

 

Results: Nurses do not have enough knowledge on forensic nursing concept 

and forensic medicine issues, although legal responsibilities were known 

sufficiently. Forensic nursing training programs should take place in both 

forensic nursing training course curriculum and service training programs to 

adapt current conditions and to provide adequate services in the forensic 

medicine field.  

 

Key words: forensic medicine, nursing education, forensic nursing  
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Sözel 41 

ACİL KLİNİKLERDE ADLİ HEMŞİRELİĞİN ÖNEMİ 

Significance Of Forensic Nursing in Emergency Clinics 

Öznur Adadıoğlu*,  Melike Baş**, Fatma Özkal*** 

*Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü 

**Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü 

***Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

 

Acil klinikler, adli olguların en çok görüldüğü alanlar arasındadır. Acil 

kliniklerde; trafik kazaları, darp olguları, zehirlenmeler, iş kazaları, ateşli silah 

yaralanmaları, intihar girişimleri gibi vakalar adli olgu olarak değerlendirilir. 

Acil servis hemşireleri de adli vakaların;  bakımlarını ve tedavilerini sağlayan 

aynı zamanda adli vakaların aydınlatılmasına katkıda bulunacak delillerle ilk 

karşılaşan sağlık personelidir. 

 

Bu derlemenin amacı, acil klinikler de adli hemşireliğin önemini 

vurgulamaktır.  Adli hemşireler, acil kliniklere gelen mağdur ya da faillerin 

kayıtlarının eksiksiz tutulması, giysilerinin uygun biçimde çıkarılması ve 

saklanması, delillerin toplanması, saklanması, kaydedilmesi ve ilgili kurum ve 

kişilere ulaştırılmasını sağlamakla görevlidirler. Ülkemizde adli hemşirelerin 

acil kliniklerde olmamasına bağlı olarak, adli olgularda ki delillerin toplanması 

ve saklanması ile ilgili eksiklikler ve yanlışlıklar olabilmektedir.  Örneklemin, 

% 48,9’unu hemşirelerin oluşturduğu, Aşcı ve arkadaşlarının yapmış olduğu 

çalışmada, delilleri tanıma oranın %81,6 olduğu fakat delilleri depolama ve 

koruma konusunda sağlık personelinin yeterli bilgiye sahip olmadıkları 

belirtilmiştir. Hemşirelerin eğitim düzeylerinin arttıkça adli vakalardaki 

uygulamalarda diğer sağlık personeline göre daha başarılı oldukları 

saptanmıştır. İlçe ve arkadaşlarının yapmış olduğu % 81’ini hemşirelerin 

oluşturduğu çalışma da örneklemin %65,9’unun adli olgularla ilgili eğitim 

almadığı ve sadece %18,2’sinin de delillerin saklanması ve korunması 

hakkında yeteri kadar bilgiye sahip olduğu belirtilmiştir. Hemşireler ve 

hemşirelik öğrencileri ile yapılan adli hemşirelik ve uygulamaları hakkındaki 

bilgi düzeylerinin sorgulandığı çalışmalarda da bireylerin yeterli bilgiye sahip 

olmadıkları saptanmıştır.  

 

Sonuç olarak; acil kliniklerde adli hemşireler, adli vakaların yönetiminde yer 

almalıdır. Adli hemşireliğin gerekliliği ve önemi hakkında farkındalık 

arttırılmalıdır. Ülkemizde lisans eğitiminde seçmeli ders olarak bulunan adli 

hemşirelik,  zorunlu ders olarak müfredat programında yer almalıdır. Ayrıca 

lisansüstü düzeyde uzmanlaşmış hemşireler yetiştirilmelidir. 

 

Anahtar kelimeler: adli hemşirelik, acil klinik, hemşirelik eğitimi 

 

Emergency clinics are among the areas where forensic cases are seen the most. 

Cases such as traffic accidents, battery cases, poisoning, work accidents, 

firearm injuries and suicide attempts are evaluated as forensic cases in 

emergency clinics. Emergency service nurses are the first healthcare personnel 

both to encounter evidence, which will contribute in shedding light on forensic 

cases, and to treat and care forensic cases. 

 

The objective of this compilation is to emphasize the importance of forensic 

nursing in emergency clinics. Forensic nurses are responsible from keeping 

complete records of victims or offenders coming to emegency clinics, 

removing and keeping their clothes appropriately, collecting, storing, recording 

the evidence and transferring it to relevant institutions and authorities. There 

might be deficiencies and errors in collection and storage of evidence in 

forensic cases due to absence of forensic nurses in emergency clinics in our 

country. 48,9% of the sampling consists of nurses in the study, which was 

conducted by Aşçı and others. The study states that the rate of identifying 

evidence was 81,6% but healthcare personnel did not have adequate knowledge 

in terms of storing and protecting evidence. It was established that as education 

levels of nurses increased, they became more successful than other healthcare 

personnel in applications in forensic cases. In the study which was conducted 

by İlçe and others and consisted of nurses by 81,%, it was stated that 65,9% of 

the sampling did not receive education pertaining to forensic cases and only 

18,2% of them possessed adequate knowledge about storing and protecting 

evidence. In the studies which questioned knowledge levels about forensic 

nursing among nurses and nursing students, it was determined that the 

individuals did not have adequate knowledge.  

 

As a result, forensic nurses should take part in management of forensic cases 

in emergency clinics. Awareness should be raised about necessity and 

significance of forensic nursing. Being included in undergraduate education as 

elective course in our country, forensic nursing should be involved in the 

curriculum as compulsory lesson. Moreover, it is necessary to educate nurses 

who are specialized at postgraduate level. 

Key words: forensic nursing, emergency clinic, nursing education 
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Sözel 42 

HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ADLİ HEMŞİRELİK HAKKINDA BİLGİ 

VE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

The Investigation of Knowledge and Opinions about Forensic Nursing of Senior Nursing 

Students 

Selda YÜZER ALSAÇ*, Rukiye HÖBEK AKARSU* 

 

*Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Yozgat  

 

Amaç: Bu çalışma, hemşire son sınıf öğrencilerinin adli hemşirelik hakkında 

bilgi düzeylerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

Yöntem: Araştırma, 19-30 Eylül 2016 tarihleri arasında Bozok Sağlık 

Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencileri üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri tanımlayıcı özellikleri ve adli hemşirelik 

ile ilgili soruları içeren form uygulanarak toplanmıştır. Çalışmanın örneklemi 

araştırmaya katılmayı kabul eden 70 öğrenciden oluşmuştur. Verilerin analizi, 

bilgisayar ortamında yüzdelik ve ki-kare kullanılarak değerlendirildi.  

 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 21.64+1.26, % 

84.3’inin kız olduğu belirlendi. Öğrencilerin%68.6’sının gelirlerinin 

giderlerine eşit olduğu, %32.9’unun en uzun süre il merkezinde yaşadığı, 

%47.1’inin yurtta kaldığı bulundu. Öğrencilerin %41.4’ünün adli hemşirelik 

hakkında kısmen bilgisinin olduğu, %35.7’sinin adli hemşirelik ile ilgili 

eği¬timin lisans eğitiminin herhangi bir yılında verilmesi gerektiğini 

düşündükleri belirlendi. Öğrencilerin %58.6’sının adli hemşirelik alanında 

çalışmak istedikleri saptandı.   

 

Sonuç:  Çalışmanın sonucuna göre öğrencilerin adli hemşirelik hakkında 

yeterli bilgilerinin olmadığı saptandı. Örneklem sayısı artırılarak yapılabilecek 

başka çalışmalarla literatüre katkı sağlanması önerildi.  

 

Anahtar kelimeler: adli hemşirelik, öğrenci, bilgi düzeyi 

 

Aim: This study has been carried out descriptively to examine knowledge 

levels about forensic nursing of senior nursing students. 

 

Material and Method: The study was applied 19-30 September 2016 by Bozok 

Health School Nursing Department, senior nursing students. The data of 

research were gathered by using a document including descriptive feature and  

forensic nursing. The sample consisted of 70 students who accepted to 

participate  to  study. The analysis of the data was performed using percentages 

and Chi-square test. 

 

Results: It was seen that mean age of the participant students was 21.64+1.26, 

and 84.3% of them were girls. It was found out that 68.6% of students had an 

income equal to expenses, 32.9% county town most and 47.1% stayed at public 

university dormitories. It was found that 41.1% of the students have partially 

knowledge about forensic nursing, 35.7% told that forensic nursing training 

should be provided in any year of basic training in nursing education. It was 

found out that 58.6% of students wish to work in the field of forensic nursing. 

 

Conclusion: According to the results of the study, students did not have 

sufficient knowledge about forensic nursing. By related issues that increasing 

the number of samples that can be proposed to contribute to the literatüre by 

other studies.  

 

Key words: forensic nursing, student, knowledge level 
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 Sözel 43 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ÖFKE DURUMU 

Anger Situation Of Last Year Students In The Faculty Of Health Sciences 

Yurdagül ERDEM*, Serpil ÇELİK DURMUŞ*, Mesut GÖKÇEN 

*Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

 

Amaç: Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi son sınıf 

öğrencilerinin öfke ifade tarzını ve bireysel özellikleri ile öfke ifade tarzı 

arasındaki ilişkiyi belirlemektir.  

 

Yöntem: Çalışma, tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırmanın evrenini, 

Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde eğitim ve öğretim yılına 

devam eden Hemşirelik, Sağlık Yönetimi ve Çocuk Gelişimi Bölümü 4. Sınıf 

öğrencileri (N: 198), örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 

öğrenciler oluşturmuştur. Çalışmanın verilerini toplamak için, Demografik 

Bilgi Formu ve Sürekli Öfke/Öfke İfade Tarzı Ölçeği (SÖÖTÖ) kullanılmıştır. 

Ölçek 34 maddeden ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Sürekli öfkeden alınan 

yüksek puanlar, öfke düzeyinin yüksek olduğunu; kontrol öfke ölçeğinden 

alınan yüksek puanlar öfkenin kontrol edilebildiğini, öfke dışa ölçeğinden 

alınan yüksek puanlar, öfkenin kolayca ifade edilebiliyor olduğunu ve öfke içe 

alt ölçeğinden alınan yüksek puanlar ise öfkenin bastırılmış olduğunu 

göstermektedir. 

 

Bulgular: Öğrencilerin % 82.5’i kız, % 17.5’i erkektir, % 48.2’si 21 yaşında 

olup yaş ortalaması 21.53±1.82’dir.  % 62.3’ü Hemşirelik bölümü, % 16.7’si 

Sağlık Yönetimi bölümü ve % 21.1’i ise Çocuk Gelişimi bölümü 

öğrencilerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin sürekli öfke puanlarının 20.58 ± 

4.92; öfke içe vurum puanlarının 17.04 ±4.50; öfke dışa vurum puanlarının 

15.32 ± 3.94; öfke kontrol puanlarının ise 20.80 ± 4.43 olduğu bulunmuştur. 

Ayrıca öğrencilerin sürekli öfke ile öfke içe vurumu (r=0.44; p≤05) ve öfke 

dışa vurumu (r=0.71; p=0.00) arasında pozitif anlamlı; öfke kontrolü (r=-0.44; 

p=0.00) ile arasında ise negatif anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yine öfke dışa 

vurumu ile öfke kontrolü (r=-0.46; p=0.00) arasında negatif anlamlı ilişki 

bulunmuştur. Bununla birlikte bölümler arasında genel öfke durumlarına 

bakıldığında ise (KW=3.75, p≥05) bölümler arasında hiçbir fark olmadığı 

belirlenmiştir.  

 

Sonuç: Öfke, her yaşta görülebilen önemli duygusal tepkilerden biridir. 

Çalışmada, üniversite öğrencilerinin öfke kontrolleri daha yüksek bulunurken 

öfke ifade durumları düşük bulunmuştur. Bunun ışığında, üniversite 

öğrencilerine öfke ifade edilmesine yönelik girişimler planlanması önerilebilir.  

 

Anahtar kelimeler: öfke, öfke ifade tarzı, üniversite öğrencisi,  sağlık 

personeli 

 

 

Aim: The object of this study is determine the relationship between individual 

characteristics and anger management style of last year students Faculty of 

Health Sciences at Kırıkkale University.  

 

Method: The study was planned as descriptive.  Population of this research 

includes health management, nursing and child development department 4th 

grade students (N = 198 To collect data for the study, Demographic 

Information Form and continuous Rage / Anger Expression Scale (STAS) was 

used. The scale consists of 34 items and four subscales. High scores from 

continuous anger indicate that levels of anger are high, high scores from control 

anger scale indicate that anger can be controlled, high scores received from 

external anger scale indicate that anger can be expressed eaisily and high scores 

from internal anger subscale show that anger is repressed.  

 

Results: 82.5% of students were female, 17.5% male, 48.2% were 21 years old 

and the average age were 21.53 ± 1.82. 62.3% of the students is nursing 

students, 16.7% of them are Health Management students and 21.1% is 

students of child development department. Trait anger point of them are 20.58 

± 4.92; Anger-inside point is 17.04 ±4.50; anger-out point is 15.32 ± 3.94; 

anger control point is 20.80 ± 4.43. There are meaningful relationship between 

trait anger point and anger-inside point (r=0.44; p≤05) and anger-out point 

(r=0.71; p=0.00); It is found that there is negative relationship between anger-

out point and anger control (r=-0.46; p=0.00). However, there are not found 

different according to anger control point between department (KW=3.75, 

p≥05).  

 

Conclusion: Anger is one of the most important emotional reactions can occur 

at any age. In the study, college students were low anger control.  In this light, 

it is advisable to plan for expressing anger of university students. 

 

Key words: anger, anger management style, university students, health 

personnel. 
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  Sözel 44 

Adli Hemşirelik Dersinin Öğrencilerin Adli Kanıt Konusundaki Bilgi Düzeyine Etkisi 

Dilek Özden*, Hüsna Özveren** 

*Dokuz Eylül Ünv. Hemşirelik Fakültesi 

**Kırıkkale Ünv.  Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Bölümü, 

.Amaç Hemşirelerin adli vakaya yaklaşım konusundaki bilgileri eğitimleri 

sırasında almaları gerekmektedir: Bu çalışma adli hemşirelik dersinin 

öğrencilerin adli kanıtın tanımlanması, toplanması, saklanması ve kayıt 

edilmesi konusundaki bilgi düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.   

Yöntem: Ön-test son-test modelli tanımlayıcı bu çalışmanın evrenini, bir 

Hemşirelik Fakültesi 2015-2016 öğretim yılı 2. sınıf bahar yarıyılında seçmeli 

ders olarak yürütülen adli hemşirelik dersine katılan 26 öğrenci, örneklemini 

ise araştırmaya katılmayı kabul eden ve formu eksiksiz olarak dolduran 23 

öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından 

literatürden yararlanılarak hazırlanan anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Bu 

form iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sosyo-demografik 

özellikleri içeren tanıtıcı sorular, ikinci bölümde ise adli kanıtları tanımlama, 

toplama, saklama ve kayıt etmeye yönelik bilgileri belirlemeyi amaçlayan 

önermeler yer almaktadır. Öğrencilerin önermelere verdikleri doğru yanıtlar 1 

puan ve yanlış yanıtlar 0 puan olarak değerlendirilmiş ve bilgi puanı toplam 40 

puan üzerinden alınmıştır.  Verilerin değerlendirmesinde yüzdelik, ortalama, 

wilxoksın testi kullanılmıştır.  

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %91.3’ü bayan, yaş ortalaması 

21.04±0.87 (min:20; max=24) dır. Öğrencilerin %95.7’si adli hemşirelik 

dersinin mesleki açıdan gerekli olduğunu, bu nedenle adli vakaya yaklaşım ile 

ilgili bu dersi seçtiklerini (%100.0) belirtmiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu 

(%87.0) adli hemşirelik ile ilgili kaynak okumadığını ve klinik uygulamaları 

sırasında adli vaka ile daha önce karşılaşmadığını (%87.0) ifade etmiştir. 

Öğrencilerin %52.2’ sinin TCK 280. maddesini bildiği 

saptanmıştır.   Hemşirelik öğrencilerinin adli hemşirelik dersi öncesi adli 

kanıtın tanımlanması, toplanması, saklanması ve kayıt edilmesine ilişkin bilgi 

puan ortalamaları 23.17±5.61 iken, ders sonunda 33.21±2.41’e yükseldiği, 

farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (t=-8.168; p=0.00).   

Sonuç: Adli hemşirelik dersinin öğrencilerin adli kanıtların tanımlanması, 

toplanması, saklanması ve kayıt edilmesine ilişkin bilgi düzeylerini arttırdığı, 

adli vakalara farkındalığı olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Hemşirelik 

bölümlerinin müfredat programında adli hemşirelik dersine yer verilmesi 

önerilir.   

Anahtar kelimeler: hemşirelik; adli kanıt; bilgi düzeyi.  

Aim: Nurses are required to acquire knowledge about the treatment of criminal 

cases during their training This study is carried out to determine the effect of 

forensic nursing courses to knowledge level of students in identification, 

storage, and recording of forensic evidence.  

Method: Domain of this pre-test and post-test model based descriptive study 

covers 26 students participated in elective forensic nursing class in 2015-2016 

academic year,  2nd year spring semester, in Nursing School. Sample domain 

is formed by 23 students who agreed to participate in the study and completely 

filled the surveys. Survey data were collected through a questionnaire prepared 

by the researchers based on literature. This form consists of two parts. The first 

part includes questions related to socio-demographic characteristics and 

education practices for criminal cases, while the second part aims to identify 

student’s knowledge on forensic evidence identification, collection, storage, 

and recording. Correctly answers propositions are evaluated as 1 point and 

wrong answers as 0 points. Information points have been taken out of a total of 

40 points. Percentage, mean, wilxok testing is used in data rating.  

Results: 91.3% of students surveyed were women with mean age 21:04± 0.87 

(min: 20, max = 24). 95.7% of the students stated that they chose the course 

believing that it is necessary for their professional life and content of the course 

with regards to approach to criminal cases  (100.0%) . The majority of the 

students (87.0%) stated that they didn’t read any literature on forensic nursing 

and they didn’t face any forensic case in clinical practices (87.0%). 52.2% of 

the students were determined to know the article of TCK 280.  It was found 

that average score of forensic nursing course students on the identification of 

forensic evidence collection, storage, and registration points was 23.17±5.61, 

before they take the course while the average increased to 33.21 ± 2.41 at the 

end of the course. It was found that the difference was statistically significant 

(t = -8 168; p = 0.00).  

Conclusions: Forensic nursing course increases knowledge level of students 

on forensic evidence identification, collection, preservation and recording. It 

can be also said that it has a positive impact on criminal case awareness.  It is 

recommended that forensic nursing courses are included in curriculum of 

nursing departments.  

Key words: nursing; forensic evidence; level of knowledge.  
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ADLİ HEMŞİRE - HASTA İLETİŞİMİ 

Forensic Nurse - Patient Communication 

 

Fatma Özkal* , Melike Baş**, Öznur Adadıoğlu** 

 

* Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Konya 

** Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Konya 

 

 

Adli hemşirelik, adli bilimler içinde özel bir daldır. Bu uzmanlık alanında adli 

tıp, hukuk ve kriminoloji eşit ağırlıktadır. Birbirleri ile birçok alanda 

kesişmektedirler. Günümüzde sağlık çalışanlarının sıklıkla adli olaylarla 

karşılaşmaları nedeniyle sağlık bakım hizmetlerinde adli boyut ön plana 

çıkmaktadır. Sağlık ekibinin bir üyesi olan hemşireden adli olayların 

çözümüne destek vermesi beklenmektedir. Uluslararası Adli Hemşireler 

Birliği (IAFN- The International Association of Forensic Nurses )’nin 

tanımına göre, Adli hemşirelik; “Hemşirelerin almış oldukları temel 

eğitimlerini, şiddet, travma ve diğer suç olgularının failleri ile travma ve/ veya 

ölüm olgularındaki kurbanların muayenesi ve bilimsel olarak araştırılmasında 

adli alanda kullanmaları “ olarak tanımlanmıştır. IAFN tarafından adli 

hemşirelerin çalışma alanlarını; Kişiler Arası Şiddet, Halk Sağlığı ve 

Güvenliği, Acil /Travma Hemşireliği ve İnsan Hakları İhlalleri olarak 

belirlenmiştir. 

  Hemşireler adli vaka ile karşılaştıklarında adli değerlendirme yapmaktadır. 

Bu süreç; öykü alma, fiziksel muayene, kanıtın tanımlanması, kanıtın 

toplanması, kanıtın saklanması, kanıt koruma zincirinin sağlanması, kanıtın 

kayıt edilmesi ve krize müdahale öğelerinden oluşan adli değerlendirmeyi 

kapsar.   Krize müdahale öğesi; adli vakalarda hemşire-hasta iletişimi hastayla 

ilk karşılaşıldığı anda başlamalıdır. İyi bir hemşire-hasta ilişkisi olmadan, 

hastalar kendileri ile ilgili bilgiyi açıklamak istemezler. Adli vaka ile 

iletişimin ilk aşamasında hemşire, hasta ile güvene ve saygıya dayalı bir 

iletişim kurmalıdır. Hemşire hastaya tüm işlemler sırasında durumu ile ilgili 

açıklayıcı kısa bilgiler verilmelidir. Adli vakayı dikkatli ve empatik iletişimle 

dinlemek son derece önemlidir. Hemşire, adli vaka olarak değerlendirilen 

hastanın fiziksel değerlendirmesinin yanı sıra ruhsal durumunu 

değerlendirmeli, hastada korku, davranış bozuklukları, intihar girişimi, alkol 

ve madde kullanımı gözlemeli ve gerekiyorsa psikolojik yardım alması için 

diğer sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği sağlamalıdır.  

 

Anahtar kelimeler: adli hemşire, hasta, iletişim 

 

 

Forensic nursing is a special field among forensic sciences. In this 

professional field, medicine, law and criminology are equiponderant. They 

have an intersection point in multiple fields.  

 

Nowadays, a forensic aspect of health care services becomes prominent 

because health professionals often encounter judicial cases. A nurse who is a 

member of the health care team is expected to support solutions for judicial 

cases. According to the definition of the International Association of Forensic 

Nurses (IAFN), forensic nursing has been defined as “usage of nurses’ basic 

education in the examination and scientific research of perpetrators of 

violence, trauma and the other crime phenomena, and of victims in trauma 

and/or death cases”. Working areas of the nurses are determined by IAFN as 

Interpersonal Violence, Public Health and Security, Emergency/Trauma 

Nursing and Human rights Violations. Nurses carry out a judicial evaluation 

when they encounter a judicial case. This process encompasses a judicial 

evaluation consisting of history taking; physical examination; evidence 

identification; evidence collection; evidence withholding; evidence protection 

chain provision; evidence recording and crisis intervention components. The 

crisis intervention component: nurse-patient communication should be 

initiated when the first encounter is occurred during judicial cases. Patients do 

not want to give any information about them without a good nurse-patient 

communication. In the first stage of judicial case and communication, the 

nurse should communicate with the patients respectfully and trustworthily.  

The nurse should provide to the patient explanatory short information on 

his/her condition. Listening to the judicial case carefully and empathetically 

is extremely important. The nurse should evaluate the state of mind of the 

patient and observe fear, behavior disorders, suicide attempt, alcohol and 

substance use and if necessary, cooperate with the other health care team 

members to provide a psychological help, as well as a physical examination.  

 

Key words: forensic nurse, patient, communication 
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DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE  ADLİ HEMŞİRELİK 

Forensıc Nursıng In The World And Turkey 

Emine Tuğba TOPÇU* 

*Hemşirelik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

 

Uluslararası Adli Hemşireler Birliği (IAFN- The International 

Association of Forensic Nurses)’ne göre ise adli hemşirelik: “Hemşirelerin 

almış oldukları temel eğitimlerini, şiddet, travma ve diğer suç olgularının 

failleri ile travma ve ölüm olgularındaki kurbanların muayenesi ve bilimsel 

olarak araştırılmasında adli alanda kullanmalarıdır”. 

 

Dünya’da ilk defa 1970’li yıllarda hastanelerin acil servislerinde 

karşılaşılan cinsel saldırı mağdurlarının tanınmasında yaşanan sorunlar, bu 

konuda yeni bir hemşirelik uzmanlık alanı olan “Cinsel Saldırı 

Hemşireliği”nin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Adli hemşirelik kavramı ise ilk 

defa 1987 yılında Dr. Harry McNamara tarafından ortaya atılmıştır. 

McNamara sağlık personelinin adli tıp bilgisinin yetersiz olması halinde 

bilimsel araştırmalarda ve delil toplamada eksikliklerinin olduğunu, toplanan 

adli delillerin uygun şekilde korunmadığını, bu durumun adalet sistemi ile 

sağlık sistemi arasında bir boşluk yarattığını, böylece adli kararların gerçeğe 

dayanılmaksızın verildiğini tespit etmiş ve adli hemşireliğin hemşirelik 

uygulamaları içinde yeni bir alan olması gerektiğini ileri sürmüştür. 

 

Türkiye’de ise adli hemşirelik çalışmaları ilk olarak 1995 yılında 

İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Adli Tıp Anabilim Dalı’nda başlamıştır. Adli 

hemşirelik dersi İ.Ü’de yüksek lisansta seçmeli ders olarak, adli bilimlerin bir 

alt dalı olan adli tıp, seçmeli ders olarak verilmiştir. Ülkemizde “Adli 

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı” ilk kez 2005 yılında Marmara 

Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda açılmıştır. Türkiye’de ilk kez 2004 

yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda üç 

hemşire tarafından “Adli Hemşirelik Birimi” kurulmuştur. Adli Hemşirelik 

Birimi 2006 yılında Adli Hemşirelik Komisyonu’nu kurmuştur. Ülkemizde ilk 

Adli Hemşirelik Kursu 24-26 Ocak 2004 tarihinde Hacettepe Üniversitesi 

Hemşirelik Yüksekokulu ve Adli Bilimciler Derneği’nin katkıları ile 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: adli hemşirelik, adli olgu, dünyada adli hemşirelik 

 

            

             According to the international association of forensic nurses (IAFN), 

forensic nursing is using the basic education that they have received to 

examine violence, trauma and other criminal perpetrator with the victim in 

cases of trauma and death and investigate to use of forensic scientific field. 

           

           The problems encountered in the identification of victims of sexual 

assault in hospital emergency rooms in 1970s for the first time in the world, 

has led to the emergence of a new nursing specialty area "Sexual Assault 

Nursing. The concept of forensic nursing for the first time in 1987 by Dr. 

Harvey was introduced by McNamara. McNamara suggested that if medical 

personnel has insufficient forensic medicine knowledge there will be lack of 

evidence and scientific research, lack of properly preservation of collected 

forensic evidence that has created a gap between the justice system and the 

health system so have recognized that given judicial decisions are far away 

from the reality, therefore forensic nursing should be a new area in the 

application of nursing. 

 

            In Turkey forensic nursing study began in 1995 at Istanbul Üniversity 

in Department of forensic medicine.  Forensic nursing courses as an elective 

course in the Master, forensics, which is a branch of forensic science, is 

provided as electives at Istanbul University.  In our country, "Forensic 

Nursing Graduate Program" was opened for the first time in 2005 at Marmara 

University School of Nursing. In Turkey, for the first time in 2004 "Forensic 

Nursing Unit" has been established in department of Forensic Medicine at 

Ankara University Medical School, by three nurses. Forensic Nursing 

Division has established the Forensic Nursing Commission in 2006. The first 

Forensic Nursing Course in our country, was carried out by the Association 

of Forensic Scientists and Hacettepe University School of Nursing 

contributions at 24-26 January 2004.  

 

Key words: forensic nursing, forensic case, forensic nursing in the world 
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GÜNÜMÜZDE ADLİ HEMŞİRELİK ÇALIŞMA ALANLARI 

Forensic Nursing Working Fields in Today 

Nilgün Kahraman*, Ebru Öztürk Çopur ** 

 

*HacettepeÜniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 

**Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  

 

Adli hemşirelik, adli bilimler içinde özel bir daldır. Bu dal tıp, 

hukuk ve kriminoloji gibi pek çok alan ile işbirliği içerisindedir. Adli 

hemşirelik ise hemşirelik biliminin yasal prosedürlere uygulanması olup, adli 

bilimlerin, hemşirelerin eğitimleri ile birleştirilerek, bakım hizmetlerinin 

koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici alanlarda uygulanmasıdır. Bir diğer 

deyişle adli hemşirelik, hemşirelik biliminin özelleşmiş alanlarından birisidir. 

Eskiden beri hemşireler adli olaylarla karşılaşmış ve acil çözümler üretmeye 

çalışmıştır. Ancak bu bilimin özelleşmesi ve bilimsel temelde ilerlemesi vakit 

almıştır. Adli hemşirelik kavramının oluşması 1990’lı yıllarda 

gerçekleşmiştir. Amerikan Hemşirelik Derneği 1995’de adli hemşireliği 

uzmanlık alanı olarak kabul etmiş ve 1997 yılında adli hemşirelik uygulama 

alanları ve standartlarını bir el kitabında özetlemiştir. 1993 yılında 

Uluslararası Adli Hemşireler Birliği (IAFN- The International Association of 

Forensic Nurses) kurulmuş ve adli hemşireliğin tanımını şöyle yapmıştır: Adli 

Hemşirelik; hemşirelerin almış oldukları temel eğitimlerini şiddet, travma ve 

diğer suç olgularının failleri ile travma ve/veya ölüm olaylarındaki 

kurbanların muayenesi ve bilimsel olarak araştırılmasında adli alanda 

kullanmalarıdır.  Adli hemşireliğin meslek özellikleri ve işlevleri etik ilkeler 

çerçevesinde tanımlanmıştır. Fakat şu an için uygulamada yaygın olarak yer 

almamaktadır. Bu nedenle bu konuda net sınırlar çizmek zordur. Adli 

hemşirelik; çok boyutlu bir kavramdır ve klinik adli hemşirelik, kişilerarası 

şiddette adli hemşirelik, cinsel saldırı muayenesinde adli hemşirelik, olay yeri 

incelemesinde adli hemşirelik, obstetri ve jinekoloji adli hemşireliği, 

nezarethane ve cezaevi adli hemşireliği, adli geriatri hemşireliği,  adli 

psikiyatri hemşireliği, adli pediatri hemşireliği, adli araştırma hemşireliği gibi 

birçok alanı içerir. Bu derlemenin amacı adli hemşireliğin çalışma alanlarını 

ve bu konuda ki güncel gelişmeleri açıklamaktır. 

 

Anahtar kelimeler: adli hemşirelik, çalışma alanları, hemşire. 

 

 

 

Forensic nursing is a special branch in forensic sciences. It is 

cooperated with a number of disciplines such as medicine, law and 

criminology. Forensic nursing is applying the nursing science to the legal 

procedures, combining the forensic sciences and nurses’ education to apply to 

the care services’ preventive, therapeutic and rehabilitative fields. In other 

words, forensic nursing is one of the specialized field of nursing science. Since 

the history, nurses have met with forensic events and worked to find urgent 

solutions. However, the privatization of this science and advancing on the 

scientific basic took time. The concept consists of forensic nursing took place 

in the 1990s. American Nursing Association accepted forensic nursing as a 

specialty area in 1995 and summarized the forensic nursing’ practice areas 

and standarts in a handbook in 1997. In 1993, the International Association of 

Forensic Nurses (IAFN-The International Association of Forensic Nurses) 

was established and forensic nursing was defined that Forensic Nursing; is 

using the basic nursing education for violence, trauma and other crime cases’ 

perpetrators’ and victims examination in trauma and/or death cases and using 

it for scientific research in forensic field. Forensic nursing’s professional 

characteristics and functions was defined within the framework of ethical 

principles. But for the moment it does not exist in practice commonly so it is 

difficult to draw clear boundaries in this subject. Forensic nursing is a 

multidimensional concept and it contains a lot of fields such as clinical 

forensic nursing, forensic nursing in interpersonal violence, forensic nursing 

in sexual assault examination, forensic nursing in scene of crime investigation, 

obstetrics and gynecology forensic nursing, jail and prison forensic nursing, 

forensic geriatric nursing, forensic psychiatric nursing, forensic pediatric 

nursing, forensic research nursing. Explaining this point in our country and in 

this regard the field of forensic nursing studies in this review is intended to 

address. The aim of this review is to explain the forensic nursing working 

fields and recent improvements about this subject. 

 

Key words: forensic nursing, working areas, nurse. 
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AİLE İÇİ ŞİDDETİN ERGENLER ÜZERİNDEKİ PSİKOSOSYAL ETKİLERİ 

Psychosocıal Effects Of Domestıc Vıolence On Teenagers 

Gül ERGÜN*,Aysun GÜZEL* 

 

*Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 

 

Giriş: Ülkemizde çok yaygın olarak görülen aile içi şiddet giderek artış 

göstermektedir. Şiddet davranışı; kişilerin kendilerine ya da diğer kişilere 

fiziksel, psikososyal, cinsel içerikli ve kasıtlı olarak uyguladığı; sonucunda ise 

ölüm, fiziksel zarar, ruhsal acı, gelişim bozukluğu ve yoksunluk gibi 

durumların görüldüğü saldırgan tavırlar olarak tanımlanmaktadır. Şiddet 

davranışının çocukluk ve ergenlik dönemlerinde ortaya çıktığı ve sonraki 

dönemlerde kronikleştiği düşünülmektedir. Ergenlik döneminde vücutta 

yaşanan değişikliklere ek olarak karşılaşılan şiddet davranışları ergenlerin 

psikososyal yönden olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle 

şiddet davranışını önlemek için yapılan çalışmaların özellikle bu dönemde 

yoğunlaştırılması gerektiği ve ergenlerde görülen psikososyal etkilerini 

azaltmak için özellikle aile içi şiddetin azaltılması gerektiği 

vurgulanmaktadır.  

 

Yöntem: Araştırma, 1-7 Eylül 2016 tarihleri arasında ulusal ve uluslar arası 

literatür incelenerek, çeşitli makale ve kitaplarda ki bilgilerden yararlanılarak 

yapılmıştır. 

 

Bulgular: Aile içi şiddete maruz kalan ergenlerin psikososyal yönden 

etkilendiği belirlenmiştir. Şiddet ve kötü muamele görme gibi kriminal 

davranışlara maruz kalan ergenlerin; gelecek yaşamlarında problem çözme 

sorunu, akademik başarısızlık, aile içi iletişim bozukluğu, rol dağılımları 

karmaşası, duygusal tepkilerde azalma ya da artma, ilgi gösterebilme sorunu, 

öfke artışı, öfke ifade tarzı, şiddet, alkol ve madde kullanımı ve davranışlarını 

kontrol edebilmede yetersizlik gibi kriminal ve antisosyal davranışlar 

gösterme ve agresif kişilik yapısına sahip olma eğiliminde olduğu 

saptanmıştır.  

 

Sonuç: Aile içi şiddet ergenlerin halen ve gelecekte ki yaşamlarını olumsuz 

etkilemektedir. Ergenlik dönemi süresince aile içi şiddetle karşılaşma; 

ergenlerin fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimlerini ve yaşam becerilerini 

olumsuz etkileyerek kriminal davranışlara yönelimlerini arttırmaktadır.  

 

Anahtar kelimeler: aile içi şiddet, ergenler, psikososyal. 

 

 

Introduction: Domestic violence, which is observed commonly in our 

country, is increasing each year. The behaviors of violence are defined as the 

aggressive attitudes with physical, psychosocial and sexual contents 

deliberately applied by the offender either to himself/herself or to the other 

people around; and as a result, death, physical damage, spiritual agony, 

development disorders, and the feeling of deprivation are experienced. It is 

considered that violence behaviors appear in the childhood and teenager years 

and become chronic in following years. In addition to the changes in the body 

during teenager years, the violence behaviors cause that teenagers are affected 

negatively in psychosocial terms. For this reason, it is emphasized that the 

efforts intended to prevent violence behaviors must be intensified especially 

in this period, and especially the domestic violence must be decreased in order 

to decrease the psychosocial effects observed in teenagers.  

 

Method: The study was conducted between 1 and 7 September 2016 by 

examining the national and international literature and making use of the data 

in various reviews and books.  

 

Findings: It has been determined that teenagers who experience criminal 

behaviors like violence and maltreatment are inclined to show criminal, 

antisocial behaviors and aggressive personality, and are influenced in 

psychosocial terms, have troubles in their future lives in terms of problem-

solving skills, academic failure, intra-family communication disorders, chaos 

in the distribution of roles, increase or decreases in emotional reactions, 

problem of showing interest, increased anger, manners of expressing anger, 

violence, alcohol and drug abuse, and insufficiency in controlling behaviors.  

 

Result: Domestic violence influences the present and future lives of teenagers 

in a negative way. Experiencing domestic violence during teenager years 

influences the physical, psychological, social developments of teenagers in a 

negative manner and increases their tendencies to criminal behaviors.  

 

Key words: domestic violence, teenagers, psychosocial. 
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AİLE İÇİ ŞİDDET: YAŞLI İHMAL VE İSTİSMARI 

 Domestic Violence: Elder Abuse and Neglect 

 

Tuğçe Türten Kaymaz*, Atiye Erbaş* 

 

*Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

 

 

Yaşlı istismarı ve ihmali özellikle son yıllarda önem kazanan bir 

aile içi şiddettir. Kronik hastalıkların ve bağımlılığın artması, fiziksel 

yeteneklerin azalması yaşlıları aile içi şiddetin bir çeşidi olan istismar ve 

ihmalle karşı karşıya bırakmaktadır. Yaşlı istismarı, yaşlı bireyin sağlık ya da 

iyilik halini tehdit eden veya maddi, manevi zarar veren, ihmale yol açan 

fiziksel ve psikolojik davranışların bütünüdür. Ülkemizde, huzurevine 

yerleşmeden önce ailede istismara uğrama durumunun incelendiği bir 

çalışmada yaşlıların % 62.4’ünün, başka bir çalışmada ise aile içinde yaşayan 

yaşlıların %18.22’sinin aile içinde istismar ve ihmale maruz kaldığı 

belirlenmiştir.3,4 Yaşlıların, en sık duygusal istismar (%40.5-30.7), fiziksel 

istismar (%25.6), ihmal (%29.7) ve ekonomik istismara (%20.3) uğradığı 

görülmektedir. Yaşlının genel görünümü, kötü hijyeni, kilo kaybı, aynı sorun 

nedeniyle sık sık acil başvuruları, mantıklı açıklaması olmayan yaralanmalar, 

konuşmanın ve sosyal ilişkilerin azalması istismarın ipuçlarıdır. Yaşlı birey 

ile sık karşılaşan hemşireler istismara uğrayan bireyin belirlenmesi ve 

desteklenmesinde önemli role sahiptir. Hemşireler istismar bulguları 

konusunda eğitilmeli, mesleki farkındalık sağlanmalı, hemşireler için uygun 

tarama ve izleme rehberleri oluşturulmalı, istismar tespit edildiğinde yaşlının 

tedavisi sağlanmalıdır. Ayrıca, hemşire istismarın bir suç oluşturduğunu 

bilmeli ve yasal işlemlerin başlamasına öncülük etmelidir.5 Konu hakkında 

rapor tutmalı ve yasal bildirimini yapmalıdır. Aynı zamanda, yaşlı sağlığı 

üzerine ciddi etkiler olan bu durum konusunda medya aracılığı ile halkın 

farkındalığını arttırmak, bu durumla karşı karşıya kalındığında başvurulacak 

kurum ve kuruluşlar konusunda bilgilendirmek ve caydırıcı yasal 

düzenlemelerin yapılması toplumsal açıdan oldukça önemlidir 

Anahtar kelimeler: aile içi şiddet, istismar, yaşlı. 

 

 

Elder abuse and neglect is a domestic violence that has gained 

importance particularly in recent years. Elderly people are face with a kind of 

domestic violence which abuse and neglect cause increasing chronic diseases 

and addictions, decreasing physical ability. Elder abuse is that  threatening 

individual's health or well-being, harming material and spiritual or leading to 

neglect a set of physical and psychological behaviours. In our country, elderly 

abuse and neclect was determinated 62.4% in a study that aimed to 

determinated elderly abuse in the family before institutionalized, while in 

another study it was 18.22's% who living in the family.3,4 Most common, 

elderly people are exposed to emotional abuse (40.5-30.7%), physical abuse 

(25.6%), neglect (29.7%) and economic abuse (20.3%). Elder's general view, 

bad hygiene, loss in weight, frequent emergency admissions due to the same 

problem, with no logical explanation for injuries, a decrease of speech and 

social relations are clues of abuse. Nurses who come into routine contact with 

older people have a important role to identify and support those already 

experiencing neclect or abuse. Nurses should be trained about the signs of 

abuse. Professional awareness should be provided for nurses, appropriate 

screening and surveillance guidelines should be established and the treatment 

of the elderly should be provided when abuse is detected. In addition, the nurse 

should know that abuse constitutes a crime and lead to the initiation of legal 

proceedings. Nurse should prepare the report on the subject and make the legal 

declaration. At the same time, to increase the awareness of the people about 

this situation which has serious impact on elderly health, to inform about the 

institutions and organizations will be consulted when faced with this situation 

and to make legal regulations are quite important for society. 

Key words: domestic violance, abuse, elder. 
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AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI VE HEMŞİRELİK 

Reflections of Domestic Violence on Child and Nursing 

 

Birsel Molu *, Melike Baş* 

 

*Selçuk Üniversitesi, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü 

 

  

Giriş:  Günümüzde yaşamımızın her alanında karşımıza çıkan şiddet olgusu, 

fiziksel ve ruhsal sağlığımızı etkileyen bir tehdittir. Aile içi şiddet kavramı, 

yalnızca eşe ve çocuğa yönelik değil, ailedeki güçlü üyenin güçsüz olan üyeye 

karşı duygusal, sözel, fiziksel ve cinsel açıdan kötü davranması olarak 

yorumlanmaktadır. Evin en güçsüz üyesi olan çocukların, şiddetin en ciddi 

mağdurları oldukları görülmektedir. Çocuklar genellikle şiddet gösteren, 

şiddet gören ve şiddeti öğrenenden şiddet görür.  

 

Amaç: Bu derlemenin amacı, aile içindeki şiddetin çocuk üzerindeki 

yansımaları konusundaki görüşlerin tartışılması ve bu yansımalar üzerinden 

çözüm yollarının belirlenmesinin değerlendirilmesidir. 

 

Yöntem: Derlemenin oluşturulması için ilgili makalelerde ‘’Domestic 

violence and Child (Aile içi şiddet ve Çocuk) ’’ anahtar kelimeleri  taranmıştır. 

Pubmed, Yök ve Google Scholar veri tabanlarında Ocak 2008- Eylül 2016 

tarihleri arasında yayınlanmış araştırmalar incelenmiştir 

Yapılan taramalar sonucunda aile içi şiddet ve çocuğa yansımaları ile ilgili 

uygulamaları içeren İngilizce ve Türkçe makaleler incelenmiştir. Araştırmaya 

ilişkin yapılan taramalardan elde edilen bilgiler doğrultusunda aile içi şiddet 

ve çocuk sağlığı etkileri değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Aile içi şiddet ve çocuk üzerindeki yansımalarının incelenmesinde 

makalelerden altısı çalışmanın kriterlerini sağlamıştır. Yapılan çalışmalar 

sonucunda aile içinde yaşanan şiddetin çocuk sağlığına zararlı etkileri 

görülmüştür, çocuğun fiziksel, ruhsal ve manevi yönden etkilendiği ve 

sağlık, eğitim açısından olumsuz etkilerinin olduğu saptanmıştır.  

 

 

Sonuç: Sonuç olarak; çocukların şiddete tanık olduğu veya maruz 

kaldığı ailelerde olaya erken müdahale edilmesi çok önemlidir. 

Şiddetin çocuk yaşamında yarattığı olumsuz izlerin azaltılmasında 

hemşirelere büyük görevler düşmektedir. Hemşire, çocuk ve ailesini 

tanımalı ve aile içi şiddet sorunu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.  

 

Anahtar kelimeler: aile içi şiddet, çocuk, hemşirelik 

 

 

Introduction: Violence that against us in every area of our lives is a threat 

that affects our physical and mental health in today.  

The concept of violence are interpreted as the physical and sexual 

mistreatment,  verbal, physical not only for spouses and children but also 

against weaker member by strong member of family. Children who are the 

weakest members of the household is considered to be the most serious 

victims of violence. Children are exposed to violence by who showing 

violence or exposed to violence or learned to violence. 

 

Objective: The purpose of this review is discussion and evaluation through 

the identification of solutions to these reflections  and opinion on the child's 

reflections on violence in the family.  

 

Method: The relevant articles for the creation of the assembly, ‘domestic 

violence and child ’ keywords were searched. They were analyzed studies that 

published in Pubmed, YOK, Google Scholar database between January 2008 

and September 2016. English and Turkish articles that  including applications 

related to domestic violence and refelect to child were analyzed.  According 

to the  obtained information, reflections of domestic violence on children 

health  were evaluated. 

 

Results: Six of the article to examine the repercussions on domestic 

violence and child family provided the criteries for the study.  Studies 

show the harmful effects of child health has been seen as a result of 

violence in the family, the child's physical, mental and spiritual 

health is affected, it was found that the negative effects in terms of 

education 

 

Conclusion: As a result; In families where children are exposed to violence 

or witnessed the incident early intervention is crucial. Nurse's role is great for 

reducing negative marks caused by the violence in life of child. The nurse 

should be informed about the issue of domestic violence and recognize that 

the child and family. 

Key words: domestic violence, children, nursing 
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ŞİDDET VE ADLİ HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 

Violence And Forensic Nursing Approaches 

Alev Yıldırım*, Çiğdem Berk Özcan* 

*Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu 

 

Makalenin amacı, şiddet olaylarında hemşirelerin hizmet verdikleri alanlarda 

olumlu sonuçların alınabilmesi için şiddet konusunda eğitim açığının 

kapatılması, hemşirelerin adli vakalara ve hemşirelik yaklaşımlarına 

dikkatlerinin çekilmesi, bilinç ve farkındalıklarının artırılması, adli vakaların 

değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek temel bilgi ve becerilerin ele 

alınmasını sağlamaktır. Günümüzde şiddet, sağlık ekibi içerisinde yer alan 

hemşirelerin faaliyetleri sırasında en sık karşılaştıkları mesleki sağlık ve 

güvenlik problemidir. Adli hemşirelik ise, adli bilimlerin içinde yer alan yeni 

çalışma alanlarından birisidir. Evrensel bir sağlık problemi olan şiddet 

olaylarının önlenmesi, mağdurlara hizmet verilmesi için hemşireler, 

çalıştıkları hastanelerde 

özellikle acil servislerde, yoğun bakımlarda, servislerde ve polikliniklerde 

adli vaka ile ilk karşılaşan sağlık 

personeli olabilmektedir. Bu anlamda adli vaka ile karşılaşan hemşirelerin 

adli tıp alanında yeterli bilgiye sahip olmaları, adli değerlendirme 

yapabilmeleri çok önemlidir. Adli tıp konularında özel eğitim almış 

hemşirelerin sağlık hizmetine ve yasal sürece sağlayacağı katkı çok 

büyüktür. Hemşirelerin önceliği hastanın bakım ve 

tedavisini sürdürmektir fakat hemşireler bu görevlerini yerine getirirken 

hastanın öyküsünü alma, fizik muayenesini yapma, kanıtları tanımlama, 

toplama, saklama, koruma zincirini sağlama, kayıt etme ve adli vakaya ve 

olaylara müdahaleyi de bilmelidirler.  

 

Anahtar kelimeler: Şiddet, adli hemşirelik, adli vakalar, hemşire 

 

This article aims to close the educational gap concerning violence, attract the 

attention of nurses to forensic cases and nursing approaches, increase their 

awareness and consciousness and embrace basic knowledge and skills that 

would contribute to the evaluation of forensic cases in order to obtain 

positive results in areas where nurses provide service concerning violence. 

Today, violence has become an occupational health and security problem 

that is frequently encountered in the activities of nurses, who are involved in 

the medical team. Forensic nursing, on the other hand, is among the new 

working areas within forensic sciences. In order to prevent violence, which 

is a universal health problem, and provide service to victims; nurses 

encounter with forensic cases especially in emergency services, intensive 

care units, services and polyclinics at hospitals where they 

work. In this sense, it is very important for nurses that encounter with 

forensic cases to have sufficient knowledge in the field of forensic medicine 

and make forensic evaluations. Nurses that are trained specifically on 

forensic medicine will make great contributions to the medical service and 

the legal process. Although nurses are primarily required to sustain the 

patient care and treatment; they also should know how to take patient story, 

conduct physical examination, define/collect/keep/protect evidences, register 

and intervene in forensic cases and events while fulfilling these tasks. 

 

Key words: Violence, forensic nursing, criminal cases, nurses 
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ERGENLİK DÖNEMİNDE ŞİDDET VE OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRESİNİN ROLÜ 

Violence in Adolescence and Role of School Health Nurse 

 

Melike Baş* 

 

*Selçuk Üniversitesi, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Konya 

 

 

GİRİŞ: Ergenlerin şiddet davranışı, ciddi fiziksel ve psiko-sosyal 

sonuçlarla ilişkili, büyük bir halk sağlığı problemidir. Ergenler öfkelerini 

kontrol altına alamıyorlarsa, etkileşimde bulunabilecekleri akran ve 

arkadaşlık ilişkilerinden yoksunlarsa, silahlara kolaylıkla 

ulaşabiliyorlarsa, şiddet olayları ölümle bile sonuçlanabilir. Ergenler 

akranları arasında güç ve popülerlik kazanabilmek için şiddete 

başvurabilmektedirler. Bu durum toplum sağlığını bozmaktadır. Bu 

nedenle okul sağlığı hemşireleri, sağlık ekibinin bir üyesi olarak, şiddetle 

ilgili konularda rehberlik, eğitim, danışmanlık yapmalıdırlar.  

 

AMAÇ: Bu derlemenin amacı, ergenlik döneminde şiddetin, ergen 

üzerindeki etkisini tartışmak, okul hemşiresinin rolünün vurgulanması ve 

değerlendirilmesidir.  

 

YÖNTEM: Derlemenin oluşturulması için ilgili makalelerde “Ergenlik 

Dönemi”, “Okul Hemşiresi” ve “ Şiddet Eğilimi” anahtar kelimeleri 

taranmıştır. Pubmed, Yök ve Google Scholar veri tabanlarında Ocak 

2006- Eylül 2016 tarihleri arasında yayınlanmış araştırmalar 

incelenmiştir. Yapılan taramalarda ergenlik döneminde şiddet konusunu 

inceleyen hemşirelik araştırmaları içindeki Türkçe ve İngilizce makaleler 

incelenmiştir.  

 

BULGULAR: Ergenin toplumsallaşmasında ailesinden sonra en önemli 

ortam okuldur. Bu bağlamda şiddete müdahalede okullar önem 

kazanmaktadır. Hemşirelerin okulda şiddetin önlenmesine yönelik eğitim 

programları uygulamalarıyla öğrencilerin daha yapıcı çatışma çözüm 

yaklaşımlarını kullanacağı, şiddet eğilimi ve şiddet davranışlarında 

azalma olacağı, güvenli ve şiddet içermeyen bir okul ortamının 

sağlanacağını ortaya koyması açısından önemlidir. 

 

SONUÇ: Şiddetin belirlenmesinde ve önlenmesinde hemşirelerin 

rolünün önemi inkâr edilemez. Bu noktada, toplum sağlığının korunması 

ve yükseltilmesinden sorumlu olan hemşirelerin, şiddetin önlenmesinde 

sorumluluk alması kaçınılmazdır. 

 

INTRODUCTION: Violence behavior in adolescent which associated with 

serious physical and psycho-social consequences, is a major public health 

problem.  If adolescents they do not control their anger and devoid of their peer 

relationships and friendships, and can’t interact and they can easily get weapons, 

violence can result and even death. Adolescents may resort to violence to gain 

power and popularity among peers. This situation distorts the public health. 

Therefore, school health nurses, as a member of the healthcare team, guidance on 

issues related to violence, education, should be consulted. 

 

OBJECTİVE:The purpose of this article, adolescent violence, to discuss the 

impact on adolescents, emphasizing the role of the school nurse and evaluation. 

 

METHOD: The relevant articles for the creation of the assembly, “Adolescence, 

Violence Tendency, School Health Nurse” keywords were searched. They were 

analyzed studies that published in Pubmed, YOK, Google Scholar database 

between January 2006 and September 2016. Turkish and English articles in 

nursing research examining the issue of violence in adolescence of screening were 

examined. 

 

RESULTS: One of the most important unit of adolescent socialization is 

school. In this context, it is important schools in response to violence.  

With applied curriculum practices for the prevention of violence in the 

school by school health nurses, adolescents will use more constructive 

conflict resolution approach, and would be a reduction in the tendency of 

violence and violent behavior, is reported to provide a school 

environment free safe and violence.  

 

CONCLUSİON: In determining the severity and the undeniable importance of 

the role of nurses in the prevention. At this point, to protect public health and the 

nurses responsible for the upgrade, it is inevitable to take on responsibility for the 

prevention of violence. 

 

Key words:  adolescence, violence tendency, school health nurse 
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Anahtar kelimeler: ergenlik dönemi, şiddet eğilimi, okul sağlığı 

hemşiresi 
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ADLİ VAKA OLARAK CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMIŞ ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA 

YAKLAŞIM NASIL OLMALI? 

How To Approach To Sexually Abused Children With Mental Disabilities As A Judicial 

Case? 

 

Funda ÖZPULAT* 

 

*Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu 

 

 

 

Çocuk istismarı; tıbbi, hukuki, sosyal yönleri bulunan önemli bir halk 

sağlığı sorunu, tanımlanması ve tedavi edilmesi zor bir travma türüdür. 

Zihinsel engelli çocuklar ise, çoğunlukla yaptıkları davranışların 

sonuçlarını tahmin edemediklerinden, davranışlarını yönlendirmekte, 

iyiyi-kötüden, doğruyu-yanlıştan ayırmakta yetersiz kaldıklarından ve 

kendilerine yönelik eylemlerden kaçınamadıklarından istismar açısından 

önemli bir risk grubunu oluştururlar. 

Cinsel saldırıya uğradığı düşünülen zihinsel engelli çocuktan 

alınabilecek bilgi son derece önemlidir. Yapılacak görüşmelerde ön 

yargıdan uzak olmalı ve yönlendirici davranılmamalıdır. Çocukla yapılan 

görüşmelerde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biride 

ipuçlarına karşı uyanık olmaktır. Muayeneden önce çocuğun güveni 

kazanılmalı, sabırlı ve iyi bir gözlemci olarak ipuçları değerlendirilmeli, 

anlaşılmaya çalışılmalı ve dikkate alınmalıdır. Mağdurların; istenmeyen 

gebelikler, uygunsuz şartlarda yapılan kürtaj, HIV/AIDS dahil cinsel 

yolla bulaşan hastalıklar, cinsel fonksiyon bozuklukları, jinekolojik 

hastalıklar, gastrointestinal bozukluklar, idrar yolu enfeksiyonları gibi 

birçok açıdan risk altında olabileceği de unutulmamalıdır.  

Adli tıp hemşiresinin profesyonel ve objektif davranması, zihinsel 

engelli çocuğun sahip olduğu dezavantajların bilinciyle dikkatli, özenli ve 

titiz bir yaklaşım göstermesi, zihinsel engelli çocukların uğradığı istismar 

olaylarının tam olarak aydınlatılmasına, istismar ve saldırıların tekrarının 

 

Child abuse is an important public health problem having medical, legal and 

social aspects, and is a type of trauma which is difficult to identify and treat. 

Children with mental disabilities constitute a major risk group since they generally 

cannot predict the results of their behaviours; they fail to direct their behaviours, 

know right from wrong, and separate the wheat from the chaff; and they cannot 

avoid the acts directed to them.  

Information to be obtained from the child with mental disabilities who is 

suspected to be sexually abused is of great importance. In interviews, a prejudice-

free and directing approach should be adopted. One of the most important points 

that should be taken into consideration in interviews with the children is alertness 

towards any clues. Prior to examination, the trust of the child should be gained, 

and clues should be assessed as a patient and good observer and efforts should be 

exerted and attention should be paid to understand these clues. It should also be 

noted that victims may be under risk in many aspects such as unwanted 

pregnancies, abortion under suboptimal conditions, sexually transmitted diseases 

like HIV/AIDS, sexual dysfunctions, gynaecological diseases, gastrointestinal 

disorders, urinary tract infections.  

Forensic medicine nurses should act in a professional and objective manner 

and approach the children with mental disabilities in a careful, cautious and 

meticulous way by being aware of the disadvantages they have. Such an approach 

may contribute to the complete clarification of the cases of abuse which children 

with disabilities suffer from, prevention of abuses and attacks, helping children 

lead a healthy life and protection of the rights of the children.  
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önlenmesine, sağlıklı bir yaşam sürdürmesine ve çocuğun haklarının 

korunmasına önemli ölçüde katkıda bulunabilecektir. 

 

Anahtar kelimeler: adli tıp hemşireliği, adli vaka,  cinsel istismar,  

zihinsel engelli çocuk 

 

 

Key words: forensic medicine nursing, judicial case, sexual abuse, children 

with mental disabilities  
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EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN GEBELİKTE ŞİDDET KONUSUNDA MESLEKİ 

TUTUMLARININ BELİRLENMESİ 

 Identification Of Midwifery Students’ Professional Attitudes  About Violence In Pregnancy 

 

Semiha AYDIN ÖZKAN*, Türkan KARACA**, Dilek BİLGİÇ*** 

 

*Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü 

,**Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, 

*** Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi 

 

 

AMAÇ: Bu çalışma ebelik öğrencilerinin gebelikte şiddet konusunda 

mesleki tutumlarını belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.  

 

YÖNTEM: Tanımlayıcı tipte olan bu Çalışma, 19-30 Eylül 2016 tarihleri 

arasında Adıyaman’da bir Sağlık Yüksekokulu’nun ebelik bölümü 

öğrencileri ile yürütülmüştür. Çalışmanın evrenini 2016-2017 eğitim 

öğretim yılında ebelik bölümünde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrenciler 

(N=128) oluşturmuş olup çalışma, araştırmaya katılmayı kabul eden ve 

ulaşılabilen 106 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında 

“Kişisel Bilgi Formu” ve Gömbül tarafından 1998 yılında geliştirilen 

“Hemşirelerin/Ebelerin Şiddette Mesleki Rollerine İlişkin Tutumları”nı 

belirlemeye yönelik soru formu kullanılmıştır. Veriler sayı, yüzdelik, 

ortalama, standart sapma, bağımsız örneklemler için t-testi ve tek yönlü 

varyans analiz testleri ile analiz edilmiştir.  

 

 

AIM: This study aims to identify midwifery students’ professional attitudes about 

violence in pregnancy.  

 

METHOD: This descriptive study was conducted between 19th and 30th 

September, 2016, with midwifery department students enrolled in a Health High 

School in Adıyaman. Target population was 3rd and 4th year students (n=128) who 

were enrolled in the midwifery department in the 2016-2017 education year. The 

study was completed with 106 volunteer students who could be contacted. Data 

were collected through “Personal Identification Form” and the “The scale for 

attitude towards occupational role violence against women by health 

professionals”. The data were analyzed using numbers, percentages, means, 

standard deviations, t-test for independent groups and one-way analysis of 

variance.  

 

FINDINGS: Average age of the midwifery students was found 21,59 ± 1,43. Of 

all the students, 57,5% attended 4th year, 69,8% was born and raised in 
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BULGULAR: Ebelik öğrencilerinin yaş ortalaması 21,59 ± 1,43 olup, 

öğrencilerin %57,5’i 4. sınıf öğrencisi iken %69,8’i Güneydoğu Anadolu 

bölgesinde doğup büyüdüğü belirtmiştir. Öğrencilerin %11,3’ü gebelikte 

şiddete yönelik eğitim aldığını, %32,1’inin yakın çevresinde şiddete 

uğrayan gebe ile karşılaştığını belirtmiştir. Öğrencilerin şiddette mesleki 

rollerine ilişkin tutumlarının olumlu yönde olduğu, geleneksel görüşten 

uzak modern görüşü yansıttığı (29,27±7,36) bulunmuştur. Öğrencilerin 

sınıfı, yaş grubu ve anne eğitim durumu ile şiddette mesleki rollerine 

ilişkin tutum puan ortalamaları arasında anlamlı fark elde edilmiştir 

(p<0.05).  

 

SONUÇ: Ebelik öğrencilerinin gebelikte şiddette mesleki rollerine ilişkin 

modern tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin çoğunun 

şiddet konusundaki eğitim düzeyi göz önünde bulundurularak, müfredata 

gebelikte şiddet konusunun entegre edilmesi ve ayrı bir teorik ders olarak 

konulması önerilebilir. 

 

Anahtar kelimeler: şiddet, mesleki tutum, ebelik öğrencileri 

 

 

 

Southeastern Anatolia region. 11,3% of the students received education on 

violence in pregnancy, 32,1% had someone they know who were exposed to 

violence in pregnancy. The students were found to have positive attitudes about 

their professional roles in violence and their views were found to reflect a modern 

view rather than a traditional one  (29,27±7,36). There was a significant difference 

between students’ professional attitudes about violence in pregnancy mean scores 

and variables such as  grade level, age group, and mothers’ education level 

(p<0.05)..  

 

CONCLUSION: Midwifery students were found to have modern attitudes about 

their professional roles in pregnancy. Given the education level of majority of 

students about violence, the issue of violence in pregnancy should be integrated in 

the curriculum and be given as a separate theoretical course.  

 

Key words: violance, professıonal attıtudes, midwifery students. 

 

 

 

 

Poster 11 

MOLEKÜLER GENETİĞİN ADLİ OLGULARIN İNCELENMESİNDEKİ YERİ 

 

Fulya Tekşen*, Yurdagül Erdem** 

 

*Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD,  

**Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik AD. 

 

Adli Bilimlerde, Moleküler Biyolojik ve Genetik yöntemlerin 

kullanılması, günümüzde Tıp, Hukuk, Genetik alanlarında çok önemli 

verilerin elde edilmesini sağlamaktadır. 1953 yılında DNA’nın 

(Deoksiribonükleik asit)  çift iplikçikli sarmal yapısının ortaya konması 

ve daha sonra 1900 yılında Karl Landsteiner’ın ABO kan gruplama 

sistemini tanımlaması adli hemo-genetiğin gelişiminde ilk adımları 

oluşturmaktadır. 1915 yılında Leone Lattes adlı araştırıcının, bir babalık 

davasını çözmek için ABO kan grubu sonuçlarını yayınlaması da 

Genetiğin, aile bağlantılarının incelenmesindeki kullanımını 

hızlandırmıştır. 1960 ve 1970’lerde Moleküler Yöntemlerin gelişiminin 

sürdürülmesi ile Polimorfizm kavramı ortaya konmuş ve kişiler 

 

In forensic science, the use of molecular biological and genetic methods provides 

very important data in the fields of the Medicine, Law and Genetics. In 1953, DNA 

(deoxyribonucleic acid) is to demonstrate the steps in the double-stranded helical 

structure and then ABO blood grouping system is to define by Karl Landsteiner in 

1900. These discoveries were built forensic hemo-genetic development. In 1915, 

researcher named Leon Lattes, published the results of the ABO blood group to 

solve a paternity case, the examination has accelerated the use of family 

connections. 

       

  Through the 1960s and 1970s development of molecular methods were 

sustainable and the Polymorphisms concept was revealed and showing of genetic 
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arasındaki genetik farklılıkların DNA baz dizisi düzeyinde gösterilmesi 

gerçekleştirilmiştir.  

 

1975’de Southern Blot  testinin de kullanıma girmesi ile bu alandaki 

gelişmeler sürdürülmüş ve   İngiltere’de1984 yılında Alec Jeffreys 

tarafından DNA  incelemesinin yapılarak cinayet 

vakalarında, suçlunun belirlenmesinde de bu yöntemin kullanılabileceği 

ortaya konmuştur. Yine İngiltere’de 1988’de iki kız 

çocuğunun katili DNA incelemesi delil olarak kullanılmak suretiyle 

suçlu mahkûm edilmiştir.  Moleküler Genetik alanında çok önemli bir 

diğer yöntem olan Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR)’nun  1983 yılında 

bulunması da Adli Moleküler Genetik tarihinin kritik gelişim 

basamaklarından birini oluşturmaktadır zira,  söz konusu yöntemin 

kullanılması  ile,   çok az  miktardaki  dokudan,  izole edilen DNA dan 

çalışma olanağı sağlanmaktadır. Günümüzde halen Adli Tıp alanında 

kullanılan diğer yöntemlerden başlıcalar; RFLP (DNA’nın farklı 

bölgelerden kesilmesi ile ortaya çıkan parça uzunluk polimorfizmi, 

VNTR ( Sık tekrarlayan DNA dizileri), SNP (Tek Nükleotid 

polimorfizmi, Mitokondriyel DNA Analizi, Y- Kromozom Polimorfizmi 

olarak sayılabilmektedir. 

 

Günümüzde DNA profilinin çıkarılması ile özellikle; babalık testi, aile içi 

akrabalık ilişkilerinin saptanması, ikizlerin zigosite çalışmalarının 

yapılması ve suçluların belirlenmesi  işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

 

Adli moleküler genetik laboratuvarları, ülkemizde Adli Tıp 

Enstitüsü içinde hizmet vermekte olup, bu laboratuvarlarda, hücre, 

parafine gömülü doku, kan, idrar, sperm, saç, kemik, kıl, tükürük, idrar, 

gaita, amniyon sıvısı vb. gibi biyolojik örneklerde  moleküler genetik 

analizleri (http://adlitip.istanbul.edu.tr/adli-molekuler-genetik/) 

uygulamaktadır. Adli alanda çalışan sağlık personellerinin (hemşire, ebe 

vb.) biyolojik örneklerden yapılabilecek analizleri bilmesi ve gerekli 

alanlara yönlendirmesi önemlidir. 

 

Anahtar kelimeler: adli olgu, moleküler genetik, sağlık çalışanı.  

differences in the DNA base sequence level the between person were realized. In 

1975, with the introduction of the Southern Blot test was continued progress in 

this area and in 1984 in England, Alec Jeffrey’s was performed in determination 

of murders of DNA analysis has revealed that this method can be used for criminal 

identification. Again, the killer of two girls in 1988 was convicted criminals in the 

UK by using as evidence of DNA analysis. Polymerase Chain Reaction Another 

method which is very important in molecular genetics (PCR) 's presence in 1983, 

constitutes one of the critical steps in the development history of the Forensic 

Molecular Genetics. The discovery of this method are provided with the 

opportunity to work from a very small amount of DNA isolated from tissue in. 

Today, the other methods used in forensic medicine; RFLP (DNA fragment length 

polymorphism associated with the discontinuation of the different regions, VNTR 

(recurrent DNA arrays), SNP (Single Nucleotide Polymorphisms of 

Mitochondrial DNA analysis can be considered as the Y chromosome 

polymorphisms. 

 

 Today, especially with the removal of DNA profiles; paternity test to determine 

the phylogenetic relationships within the family, making the twins' zygosity work 

and determination of the criminal process are carried out.   

         

Forensic molecular genetics laboratories, our country has been serving in the 

Institute of Forensic Medicine in the laboratory, cell, paraffin-embedded tissue, 

blood, urine, semen, hair, bones, hair, saliva, urine, feces, amniotic fluid and so on 

molecular genetic analysis of biological samples such as 

(http://adlitip.istanbul.edu.tr/adli-molekuler-genetik/ ) practice. Forensic medical 

personnel working in the field (nurses, midwives, etc.) should know and be able 

to divert the required fields to biological samples that can be analyzed. 

 

Key words: forensic cases, molecular genetic, health workers 
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Amaç: Bu araştırmanın amacı, aile içi şiddet algısının demografik 

değişkenlere göre farklı olup olmadığını belirlemektir. Çalışma Hitit 

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin 

(2016-2017 öğretim yılı) aile içi şiddetle ilgili görüş ve tutumlarının 

belirlenmesi amacı ile yapılmış tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Öğrenci 

grubuna anket uygulaması yapılarak toplam 135 kişiden veri toplanmıştır. 

Araştırmada; cinsiyet, yaş, mezun olunan lise değişkenlerine göre 

şiddetin uygulanma nedenleri ve sonuçlarına ilişkin bulgular arasında 

bireysel özellikler açısından fark bulunmuştur. 

 

Yöntem:Verilerin değerlendirilmesinde, verilerin normal dağılım 

gösterip göstermediği sınanmış ve normal dağılıma uygun olmadığı 

kesinleştirilmiştir. Veriler istatistik testlerden Kruskal Wallis ve Mann 

Whitney-U testleri ile (p<0,05 ise değişkenler arasında anlamlı fark 

vardır) anlamlı sonuçlar aranmıştır. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda 

ölçeğin iç tutarlılığı (Cronbach alpha değeri) 0,713 olarak bulunmuştur. 

Verilerin değerlendirilmesi sayı ve yüzde kullanılarak SPSS 21.0 

programında yapılmıştır. 

 

Bulgular:Araştırmaya katılanların %57’si kadın, %46’i erkekti. 

Örneklemin yaş ortalaması 20,30’dur. Yapılan analizler sonucunda 

şiddete karşı bakış açısında cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre fark 

görülmüştür. Mezun olunan lise bakımından fark görülmemiştir.  

 

Sonuç: Şiddetin problemlerin çözümünde bir araç olarak algılandığı 

belirlenmiştir. “Şiddete maruz kalanlar namus ve ahlak gibi toplumsal 

kurallara uymadıkları için maruz kalmışlardır.” ve “Terbiye amaçlı dayak 

desteklenebilir.” ifadelerindeki farklılığın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

tarafından belirlenen Adolesan yaş grubu ile ilk yetişkinlik dönemi yaş 

grubu arasındaki görüş farklılığından kaynaklandığını söylemek 

mümkündür. Olgun bireylerin sırasıyla ortalama rankları 73,23 ve 73,70 

diğer grubun 62,02 ve 60,52’dir. “Şiddet uygulamak bir çözüm yolu 

mudur?” “Şiddete maruz kalan hak etmiştir.”, “Şiddet uygulayan alkol vb. 

maddeler kullanıyordur.” ve “Şiddet bazen gereklidir.” ifadelerinde 

kadınlarla erkekler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Buradan yola çıkarak erkeklerin şiddet kullanmaya yatkın 

oldukları ve bu iki grup şiddete maruz kalan ile şiddeti uygulayan olarak 

ele alındığında aslında bu farklılığın sebebi açıkça görülmektedir. 

Anahtar kelimeler: eğilim, şiddet, hemşirelik öğrencileri 

 

Objective:The aim of this study was to determine whether the perception of 

domestic violence vary depending on individual variables. This descriptive study 

was conducted at the Department of Nursing of Hitit University(2016-2017 school 

year)  to determine nursing students’ opinions and attitudes about domestic 

violence. Surveys were administered to 135 students. In this study; education, 

gender, age and alma mater variables based on the application of violence between 

the findings and conclusions relating to the grounds were found differences in 

individual characteristics.  

 

Method:The normality assumption for the data being tested was not valid, so 

Kruskal Wallis and Mann Whitney-U non-parametric tests were used to determine 

the difference. (if p<0,05 then the results were statistically significant. )The total 

of Cronbach’s Alpha internal consistency of the survey found 0.713.  In the 

analysis of the study data, numbers and percentages are used by the SPSS 21.0 

package. 

 

Results:The sample was 57% female and 46% male. Average age of the sample 

was 20.30. The results were statistically significant in terms of gender and age. 

There was no statistically important difference with regard to alma mater. 

 

Conclusion:   It was determined that violence is perceived as a tool for solving 

problems. “Who was exposed to violence is because they were not obey the social 

rules such as honor and morality.” and “Violent discipline could be supported.” 

expressions found statistically significant because of the difference in opinions in 

the age groups, which are determined by World Health Organization (WHO), 

adolescent age group and early adulthood age group. Mean ranks of the mature 

individuals are respectively 73.23 and 73.70; the other groups are 62.02 and 60.5. 

In the “Is violence a solution to a problem?”, “People who were exposed to 

violence deserved”, “People who implemented violence used alcohol etc. 

substance.” and “Violence is sometimes necessary.” expressions found 

statistically significant in regard to gender. Starting from this point of view, it can 

be said that men are prone to use violence and if we discriminate this two groups 

as one who exposed to violence and the other one who commit violence, the 

difference between these groups are obviously clear.  

 

Key words: tendency, violence, nursing students 
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Giriş: Partner şiddeti şimdiki zamanda veya daha önce yakın kişisel ilişki 

içerisinde olan bireylerden birinin küfür, tehdit, taciz veya psikolojik, 

fiziksel, cinsel ya da maddi zorlama içeren şiddet davranışlarını 

kullanarak ilişkinin diğer üyesi üzerinde baskı kurması ve kontrol etmeye 

çalışmasıdır(1).Partner şiddeti kurbanlar için birçok olumsuz sağlık 

sonuçlarıyla birlikte önemli bir toplum sağlığı sorunu olarak karşımıza 

çıkmaktadır(2,3). Bu nedenle şiddeti önlemede  risk hesaplama  yoluyla 

en iyi hareket tarzını belirlemek için risk değerlendirilmesinin yapılması 

önemlidir(4). Amerikan Tıp Derneği , Amerikan Pediatri Akademisi, 

Amerikan Aile Hekimleri Akademisi, Amerikan Jinekoloji ve Obstetrik 

Akademisi, Amerikan Acil Tıp Akademisi standart hasta bakımında  

partner şiddeti için rutin tarama önermektedir(5,6,7,8).  

 

Yöntem: Derlemenin amacı uluslararası literatürde partner şiddeti risk 

değerlendirilmesinde kullanılan tarama araçlarını tanıtmaktır. Google 

akademik veri tabanı kullanılarak yapılan literatür taramasında 

araştırmalarda kullanılan partner şiddetine yönelik  risk değerlendirme  

tarama araçları irdelenerek avantaj ve dezavantajları tartışılmıştır. 

 

Bulgular: Partner şiddeti risk değerlendirilmesinde kullanılan formlar 

Tehlike değerlendirmesi (DA)(9), Eş Saldırı Risk Değerlendirmesi 

(SARA) (10),  Aile İçi Şiddet Tarama Aracı (DVSI) (11),OntarioAile içi 

Şiddet Risk Değerlendirmesi (Odara) (12), Psikopati Kontrol 

Listesi(PCL-R) (13), Şiddet Riski Değerlendirme Kılavuzu (VRAG)(14), 

Aile İçi Şiddet Risk Değerlendirme Kılavuzu (DVRAG) (15) Kısa Eş 

Saldırı Risk Değerlendirme Formu (B-SAFER)(16),Hizmet Envanter 

Düzeyi (LSI-R) (17)gibi araçlardır. Bu araçlar sayesinde yüksek riskli 

durumları belirlemek ve bilinçli müdahale stratejileri oluşturmak 

kolaylaşır, tehlike seviyesi değerlendirilir, Risk düzeyine göre uygun 

müdahele ve izlemde mağduriyet azalır, sistematik bilgi eşliğinde 

güvenlik planlaması yapılabilir ve çalışanlar arasında ortak dil birliği 

sağlanmış olur (18,19). Tüm bu avantajlarına rağmen risk 

değerlendirmesinin öngörü (tahmin) olduğu ve yanlış pozitif ya da yanlış 

negatif olabileceği, kesinlik içermediği unutulmamalıdır(20,21). 

 

Sonuç: Tek başına hiçbir tarama aracı köklü ve kesinleşmiş psikometrik 

özelliklere sahip değildir. Yine de risk değerlendirmesi açısından 

ülkemizin kültürel özelliklerine uygun bir aracın validite edilmesi veya 

geliştirilerek sağlık kurumlarında rutin izlem protokolüne alınması 

partner şiddetini önleme ve azaltmada etkin bir yöntem olarak 

düşünülebilir.  

Anahtar kelimeler: partner şiddeti, risk değerlendirme formu   

 

Introduction: Partner violence is the attempt to pressurize and control the other 

member of the relationship via the use of violence behavior involving insult, 

threat, harassment or psychological, physical, sexual or material force by one of 

the individuals in a close relationship at the present time or in the past (1).In 

addition to negative health outcomes it causes for its victims, partner violence is 

also a significant community health problem (2,3). Thus, it is important to perform 

risk assessment to determine the best course of action to prevent violence via 

calculation of risk (4). The American Medical Association, the American 

Academy of Pediatrics, the American Academy of Family Physicians, the 

American Academy of Emergency Medicine and the American Congress of 

Obstetricians and Gynecologists recommend routine screening for partner 

violence during standard patient care (5,6,7,8).  

 

Method: The aim of this review paper is to introduce screening tools used in the 

international literature for partner violence risk assessment. The paper examines 

screening tools for partner violence risk assessment found in the literature review 

performed using the Google Academic database and discusses their advantages 

and disadvantages. 

 

Findings: Forms used in partner violence risk assessment include Danger 

Assessment (DA) (9), Spousal Assault Risk Assessment (SARA) (10), Domestic 

Violence Screening Instrument (DVSI) (11), Ontario Domestic Assault Risk 

Assessment (Odara) (12), Psychopathy Checklist—revised (PCL-R) (13), 

Violence Risk Appraisal Guide (VRAG)(14), Domestic Violence Risk Appraisal 

Guide (DVRAG) (15), Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk (B-

SAFER) (16) and Level of Service Inventory–Revised (LSI-R) (17). These tools 

facilitates determination of high-risk situations and development of informed 

intervention strategies, assesses the danger level, decreases damage through 

appropriate intervention and follow-up for the risk level, allows for security 

planning with systematic knowledge and provides a common language between 

workers (18,19). Despite all these advantages, it should be remembered that risk 

assessment is a prediction, may be false positive or false negative and does not 

promise certainty (20,21). 

 

Conclusion: On its own, none of the screening tools have rooted and certain 

psychometric properties. Nevertheless, validating or developing a tool which is 

appropriate for cultural traits of our country in terms of risk assessment and using 

this tool in health institutions within the scope of routine monitoring protocol 

could be an effective method to prevent and mitigate partner violence.  

Key words: partner violence, risk assessment form.   
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Dünya nüfusunun 2020 yılına kadar tüm popülasyonun % 22’sinin 65 yaş 

üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. 1995 yılında 60 yaş ve üzerinde 

dünya genelinde 542 milyon kişi varken, bu rakamın 2025 yılında 1.2 

milyona, 2050 yılında ise 2 milyona ulaşacağı beklenmektedir. 

Ülkemizde ise 2013 yılı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçlarına 

göre, 65 yaş ve üstü nüfus, tüm nüfusun %8’ini oluşturmaktadır ve 2025 

yılında bu oranının %10’a ulaşacağı tahmin edilmektedir. Son yıllarda 

yaşlı nüfusun hızlı artışı, aile yapısı ile sosyo-kültürel değişimler ve 

kötüleşen ekonomik koşullar yaşlı istismar ve ihmalini gündeme 

getirmiştir. Yaşlı istismarı “Güven beklentisi olan herhangi bir ilişkide 

yaşlıya zarar veren veya strese sokan tek ya da tekrarlayan uygunsuz 

davranışlarda bulunulmasıdır” şeklinde tanımlanmaktadır. Yaşlı ihmali 

ise “bakmakla yükümlü bireylerin (aile üyeleri, sosyal kurum çalışanları, 

özel bakıcılar), yaşlının günlük gereksinmelerini karşılamaması”dır. CDC 

 

It is estimated that until 2020, 22% of the world population will be over 65 years 

old. While there were 542 million people at 60 and over in 1995, this number is 

expected to reach 1.2 million in 2025 and 2 million in 2050. According to 2013 

Turkish Population and Health Research results in our country, the population at 

the age of 65 and over constitutes 8% of the entire population and this rate is 

expected to reach 10% in 2025. Rapid increase of elderly population recently, 

family structure, socio-cultural changes and degrading economic conditions have 

brought elder negligence and abuse. Elder negligence is defined as "Displaying 

one or repeating inappropriate behaviors that hurt or stress the elder in any relation 

with expectation of trust". Elder negligence is "non-fulfilling of elder's daily needs 

by individuals who are liable to look after (family members, social institution 

employees, private caretakers)". According to CDC (2016) report, it is stated that 

one out of 10 elder individuals is subjected to sexual, emotional and physical 

abuse. According to the systematic compilation made by Lok in our country, elder 
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(2016) raporuna göre her 10 yaşlı bireyden birinin duygusal, fiziksel ve 

cinsel istismara maruz kaldığı belirtilmiştir. Ülkemizde Lök’ün yaptığı 

sistematik derlemede belirtildiğine göre, 1996-2012 yılları arasındaki 

çalışmalarda yaşlılar %1,5-40,5 arasında değişen oranlarda duygusal, 

fiziksel ve ekonomik istismar ve ihmal kurbanı olmaktadır.  

 

Yaşlı istismar ve ihmalinde en önemli konu problemin farkında 

olunmaması ya da saptanmasındaki engellerdir. Yaşlı istismar ve ihmali; 

tıbbi, hukuki, sosyal yönleri olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. 

Kanıtların eksikliği, yanlış bilgiler, kültürel ve geleneksel değerler, ihmal 

ve istismarın gözardı edilmesine yol açabilmektedir. 

Hemşire, tüm bu bilgilerin ışığı altında yaşlı istismarının 

tanımlanmasında, riskli yaşlı ve eğilimli aileleri tespit etmede, riskli gruba 

problem çözme becerisi kazandırma, aile içi iletişim becerilerini 

geliştirmeye yönelik danışmanlık vb hizmetlerle olası yaşlı istismarını 

önlemek;  hemşirenin farkındalığı ve konuya duyarlılığı artırılarak, adli 

sürece katkıda (süreç gelişmeden katkıyı vurgulasak sanki daha uygun 

gibi kuzucum )bulunmalı. halka bilişsel, iletişim, davranışsal ve duygusal 

metodları olan şiddetin ayrılmaz parçası olan öfke kontrolü hakkında bilgi 

verilmesi önemlidir.  İstismarın nedeni, risk faktörleri, bulguları yaşlı 

istismar ve ihmalini tanılamak, yönetmek, rapor etmek ve önlemeye 

yönelik girişimlerde bulunmak konusunda hemşire etkin rol oynamalıdır. 

Anahtar kelimeler: yaşlılık, istismar, ihmal, yaşlı istismarı, 

yaşlı ihmali 

 

 

people fell victim to emotional, physical and economic abuse and negligence by 

changing-rate between 1,5-40,5% in the studeis conducted between 1996-2012. 

The most significant issue in elder negligence and abuse is 

unawareness of the problem or obstacles in the way of identifying it. Elder 

negligence and abuse is a critical public health problem with medical, judicial and 

social aspects. Lack of evidence, false knowledge, cultural and traditional values 

might lead to ignoring of negligence and abuse. 

Under the light of this information, nurses' efforts are critical in 

identifying elder abuse, detecting elders at risk and inclined families, providing 

problem-solving skills to risky group, preventing possible elder abuse with 

services such as consultancy etc. aiming at developing domestic communication 

skills and increasing nurses' awareness and contribution especially before judicial 

process and provide information to the public about anger control which is an 

inseperable part of violence and have cognitive, communicative, behavioral and 

emotional methods. Nurses should play an active role in taking initiatives aiming 

at preventing, reporting, managing and identifying elder abuse and negligence and 

causes, risk factors and findings of abuse. 

 

 Key words: old age, abuse, neglect, elder abuse, elder neglect 
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Giriş: Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yaşlılarda şiddete maruz kalma oranı 

%4-6 arasında değişmektedir. Yaşlılar istismar, yaralanma, tıbbi 

sorunların göz ardı edilmesi, kötü hijyen, yetersiz beslenme ve sıvı alımı, 

uygun olmayan konut koşulları, zorla eve hapsetme, gelirine el koyma 

gibi birçok şiddet türüne maruz kalmaktadırlar. Yaşadıkları şiddet sonucu 

yaşamlarının  fiziksel, psikolojik, sosyal boyutları  olumsuz etkilemekte, 

bu nedenle de yaşlının sağlık kurumuna ve bakımına gereksinimi 

artmaktadır. 

 

Gereç yöntem: Derlemenin amacı Türkiyede yaşlıya yönelik şiddet, 

istismar,ihmal taramasında kullanılan valide edilmiş ölçeklerin 

tanıtılmasıdır. Literatür taraması yapılırken zaman sınırlamasına 

gidilmemiş, yaşlı şiddet, ihmal, istismar anahtar kelimeleri kullanılmıştır. 

Çalışmaların tanımlayıcı veya deneysel olup olmadığına bakılmaksızın 

derleme makaleler haricindeki Türkçe tam metnine ulaşılabilen ve valide 

edilmiş ölçek kullanılan  tüm araştırmalar çalışma kapsamına alınmıştır. 

 

Bulgular: Google Akademik veri tabanı kullanılarak yapılan tarama 

sonucunda ülkemizde yaşlıya yönelik şiddet, ihmal, istismarı belirlemede 

valide edilmiş birçok ölçek  bulunmakla birlikte valide edilmiş olanlardan 

başlıcaları; Yetişkin Bireyler İçin Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği, 

HwalekSengstock Yaşlı İstismarı Tarama Testi, Yaşlı Değerlendirme 

Aracı, Değiştirilmiş Bakım Verici Yük İndeksi, Groningen Etkinlik 

Kısıtlılığı Ölçeği, Eğitimsizler İçin Mini MentalTest , Yaşlı Depresyon 

Skalası, Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi ‘dir.  

 

Sonuç: Sağlık çalışanlarının yaşlı bireylerde şiddet, ihmal ve istismara 

yönelik hasta merkezli yaklaşım sergilemesi için hizmet içi eğitim 

programlarının düzenlenmesi, valide edilmiş ulusal standart tarama 

programlarının oluşturulması ve ilgili personelin konu hakkında 

duyarlılığını artıracak projelerin hayata geçirilmesi, klinik bakımda 

elektronik kayıt sistemleri ile mağdur yaşlının izleminin yapılması ve 

sürekli takibi önemlidir. 

 

Anahtar kelimeler: yaşlı, şiddet, ihmal, istismar 

Introduction: According to the World Health Organization, the rate of exposure 

to violence varies between 4-6% among the elderly. The elderly are exposed to 

many types of violence such as abuse, injury, ignoring medical problems, poor 

hygiene, insufficient nutrition and hydration, inappropriate housing conditions, 

housebound and seizure of income. Physical, psychological and social aspects of 

their lives are affected negatively due to violence, which increases their need for 

health institutions and health care. 

 

Material-method The aim of this review is to introduce validated scales used in 

Turkey to investigate violence, neglect and abuse against the elderly. No time 

restriction was used for the literature review and the keywords used were elderly, 

violence, neglect and abuse. Regardless of descriptive or experimental nature of 

the studies, all studies whose full text could be reached and which used validated 

scales were included in the research except for review articles. 

 

Findings: Whilst there are many validated scales found in Google Academic 

database used to determine violence, neglect and abuse against the elderly, the 

main validated scales are Perceived Emotional Abuse for Adult Scale, Hwalek-

Sengstock Elder Abuse Screening Test, Elder Assessment Instrument, Modified 

Caregiver Strain Index, Mini Mental State Examination, Groningen Activity 

Restriction Scale, Geriatric Depression Scale and Katz Index of Independence in 

Activities of Daily Living. 

 

Conclusion: In order for health workers to adopt a patient-centered approach in 

relation to violence, neglect and abuse against the elderly, it is important that in-

service training programs are organized, validated national standard review 

programs are created, projects to increase the awareness of the relevant personnel 

are implemented and victims of violence against the elderly are monitored with 

electronic record systems during clinical care. 

 

Key words: elderly violence, neglect, abuse. 
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Amaç: Adli vakaların; bildirim zorunluluğu, adli rapor tutulması, adli 

delillerin saklanması, hasta hakları ve tıbbi etik yönü gibi farklı özellikleri 

bulunmaktadır. Bu bağlamda Türk Ceza Kanunu’nun 280. maddesi 

kapsamında, sağlık mesleği mensupları, görevlerini yaptığı sırada bir 

suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmaları durumunda, bunu 

yetkili makamlara gecikmeksizin bildirmekle sorumludur. Durumu 

yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık 

mesleği mensuplarının, bir yıla kadar hapis cezası yükümlülüğü 

bulunmaktadır. Bu çalışma hemşirelerin adli vakaların bildirimine ilişkin 

görüşlerini belirmek amacı ile yapıldı.  

 

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma, 20-22 Temmuz 2016 tarihleri 

arasında çalışmayı kabul eden 33 hemşire ile gerçekleştirildi. Veriler, 

literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu 

ile toplandı. Araştırma için gerekli izinler ve hemşirelerden sözel onam 

alındı. Anket formu yüz yüze görüşme tekniği ile dolduruldu. Veriler 

yüzdelik olarak değerlendirildi.  

 

Bulgular: Hemşirelerin %33.3’ünün 32-37 yaş grubunda ve %75.8’inin 

kadın olduğu belirlendi. Hemşirelerin %81.8’inin çalıştığı süre içerinde 

adli vaka ile karşılaştığı tespit edildi. Adli vaka ile karşılan hemşirelerin 

%55.6’sının “kendi görevi olmadığı, kendi kliniğinin hastası olmadığı, 

doktor, polis ya da klinik sekreterinin bildirim yapması gerektiğini 

düşündüğü için” adli vaka bildirimi yapmadığı belirlendi. Hemşirelerin 

%30.3’ü adli vaka bildirimini doktorun, %30.3’ü sekreterin, %15.2’si 

polisin, %12.1’i doktor/sekreter/polisin, %3.03’ü 

doktor/hemşire/sekreterin yapması gerektiğini belirtirken, %9.09’unun 

adli vaka bildirimini kimlerin yapması gerektiğini bilmediği belirlendi. 

Çalışma kapsamına alınan hemşirelerin %21.2’sinin adli vaka bildirimini 

nereye yapacağını bilmediği saptandı. 

 

Sonuç: Elde edilen bulgular doğrultusunda, hemşirelerin adli hemşirelik 

ve adli vakaların bildirimine ilişkin yasal yükümlülükleri konusunda 

bilgilendirilmeleri önerilir.    

 

Anahtar kelimeler: Adli vaka, adli bildirim, hemşirelik. 

 

 

Introduction and Purpose: Forensic cases have various aspects such as the 

notification obligation, forensic reporting, keeping forensic evidence, patient 

rights and medical ethics. In this context, in accordance with the Article No.280 

of the Turkish Penal Code, the health professionals are responsible for notifying 

any indication of crime they have observed during their work to the competent 

authorities without delay. Health professionals who fail or delay to notify to the 

competent authorities are faced with up to one year imprisonment. This study was 

conducted to determine the opinions of nurses about the notification of forensic 

cases. 

 

Methods: This descriptive study was conducted with 33 nurses, who agreed to 

participate in the study, between July 20 and July 22, 2016. Research data were 

collected with a questionnaire prepared by researchers according to the literature. 

Necessary permissions and verbal consent of the nurses were obtained to conduct 

the study. The questionnaires were filled out with the face-to-face interview 

method. The data were evaluated with percentiles. 

 

Results: Of the nurses, 33.3% was in the 32-37 age group, and 75.8% was female. 

It was found that 81.8% of the nurses have faced with a forensic case during their 

professional life. Of the nurses who have faced a forensic case, 55.6% was found 

to fail to notify the forensic case by thinking that "this isn't their responsibility, the 

patient is not in their clinic, this is responsibility of the physician, police or clinical 

secretary". Of the nurses, 30.3% stated that the physician should notify the 

forensic case, 30.3% expressed that secretary needs to notify, whereas this rates 

were 15.2% for police, 12.1% physician/secretary/police, 3.03% 

physician/nurse/secretary, and 9.09% was found to have no information about who 

should notify. Of the nurses included in the study, 21.2% was found to have no 

information about where to notify the forensic case. 

 

Conclusion: Based on these results, it is recommended to brief nurses about 

forensic nursing and their legal obligations on the notification of forensic cases. 

 

Key words: Forensic case, forensic reporting, nursing. 
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Overview On Patients 'Rights Declaratıons 

 

*Rana Can, *Hatice Tambağ 

 

*Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu 

 

Dünyada insan hakları alanındaki gelişmelerin bir yansıması olarak hasta 

hakları kavramı ortaya çıkmıştır. Haklar, özgürlüklerini sağlamak için 

yasalarla kişiye tanınan yetkilerdir. Bu bağlamda yaşama hakkından, 

sağlık hakkından ve hasta haklarından söz etmek mümkündür.   

 

Hasta hakları, üçüncü kuşak insan hakları arasında yer almaktadır. Hasta 

hakları, sağlık hizmetlerinden yararlanma ihtiyacı olan bireylerin 

milletlerarası antlaşmalar, anayasalar ve diğer mevzuat ile güvence altına 

alınan hakları olarak tanımlanmaktadır. Hasta hakları, hekim-hasta 

ilişkisinden kaynaklanmakta olup hekimin hastanın kişilik haklarına zarar 

veren tutum ve davranışlardan kaçınmasını vurgulamaktadır.  

 

Sağlık ve teknoloji alanındaki gelişmelerin günlük tıp pratiğine yansıması 

ve insan hakları çalışmalarının artması hasta haklarının gündeme 

gelmesini hızlandırmıştır. 1972 yılında yayınlanan “Amerikan Hastaneler 

Birliği Hasta Hakları Bildirisi”  ilk hasta hakları bildirgesidir. Bu bildirge 

daha etkili hasta bakımını, hasta-sağlık profesyoneli-kurum arasındaki 

ilişkinin niteliğini arttırmayı ve tarafların memnuniyetini 

hedeflemektedir. Bu bildiri hasta hakları konusunda yayınlanan 

bildirgeleri 1972 yılından günümüze tarihsel çerçevede takdim etmek 

üzere planlanmıştır.   

Anahtar kelimeler: hasta, hasta hakları, tıbbi etik 

 

 

As a reflection of developments in the field of human rights in the world it has 

emerged the concept of patient rights. Rights are afforded to persons authorized 

by law to provide their freedom. In that connection possible mentioning about the 

"right to life" the "right to health" and the "patients' rights". 

 

Patients' rights are among the third generation of human rights. Patient rights, 

defined as individuals who need to use health services is the rights guaranteed by 

the international treaties, constitutions and other legislation. Patients' rights stems 

from the physician-patient relationship. Doctors should not damage the patients 

with attitudes and behaviors.  

 

Increased health and the daily practice of medicine in the field of technology 

development and human rights work of reflection has accelerated the agenda of 

patients' rights. Published in 1972, "the American Hospital Association's Patient 

Rights Declaration" is the first declaration of patients' rights. This declaration aims 

to more effective patient care, improve the quality of the relationship between 

patient-health professional – hospital and satisfaction of the parties. The purpose 

of this paper; overview on patient rights declarations are published from 1972 to 

the present day. 

Key words: patient, patient rights, medical ethics 
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TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET: BİR SİSTEMETİK DERLEME 

Violence Against Women In Turkey: A Systematic Review 

 

Rukiye HÖBEK AKARSU*, Selda YÜZER ALSAÇ* 

 

*Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Yozgat 

 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye'de kadına yönelik şiddetin sıklığını 

ve türlerini belirlemek için yayınlanan makalelerin bulgularını 

değerlendirmektir.   

 

Yöntem: Taramalar için “Pubmed, Cohrane Library, Science Direkt, 

ScopeMed, EBSCO, Google Akademik’den”  “kadına yönelik şiddet, 

şiddet, aile içi şiddet” anahtar kelimeleri Türkçe ve İngilizce olarak 

verilmiş 2008-2016 yılları arasında yayınlanan 37 araştırmanın sonuçları 

değerlendirilmiştir.  

 

Bulgular: Kadınların hayatlarının bir döneminde ya da evlikleri boyunca 

şiddete uğrama oranları %20.7 ile %100 arasında değişmektedir.  En fazla 

incelenen şiddet türleri; sözel, fiziksel, emosyonel, ekonomik ve cinsel 

şiddet olarak belirlenmiştir.  

 

Sonuç: Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de kadına yönelik şiddet 

yaygın bir problemdir.  

 

Anahtar kelimeler: şiddet, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet 

 

 

Aim: This study was performed to determine the prevalance of and types for 

violence against women in Turkey.  

 

Material and Method: A systematic search of “Pubmed, Cohrane Library, 

Science Direct, ScopeMed, EBSCO, Google Academic’ with Turkish and 

English keywords such as violence against women, violence,  domestic violence 

were performed. Between the years 2008 to 2016 published 37 research results 

were evaluated. 

 

Results: Womens’ lifetime and during marriage were subjected violence 

prevalance ranging between 20.7% - 100.0%. The type of violence most 

commonly examinated in the studies was verbal, physical, economic and sexual 

violence. 

  

Conclusion:  Just as throughout other countries violence is acommon problem 

in Turkey.  

 

Key words: violence,  violence against women, domestic violence  
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YAŞLI İHMALİNE YAKLAŞIM – OLGU SUNUMU 

Approach To The Old Neglıgence – The Presentatıon Of The Fact 

 

Ahmet KÜPELİ*, Işıl KALAYCI* * , Mustafa DEMİRER* 

 

*Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

**Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

*Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

 

 

 

Amaç: Ülkemizde artan yaşlı nüfusu ile beraber yaşlılık ile ilgili sosyal 

problemlerde artmaktadır. Yazımızda evinde nedeni bilinmeyen ölüm 

sonrası adli olgu kabul edilen ve otopsisi yapılan yaşlı bir kişinin ihmal 

nedeniyle öldüğü değerlendirilirmiş olup, yaşlı ve düşkün kişilerin 

saptanması ve takibinin önemine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. 

 

Olgu: Kadın, 86 yaşında, 145 cm boyunda, kaşektik görünümde, öz 

bakımı kötü, ölüm zaman aralığının 12-16 saat öncesi zaman aralığı ile 

uyumlu olduğu görüldü. Alında, sol zigomada, her iki kruriste 

abrazyonlar, vücudun sol tarafında nekroze yer yer cilt altı yağ dokusu ve 

kas yapılarının gözüktüğü açık yara üzerinde bol miktarda larvalar, sol 

kruris ve sağ uylukta eskiye ait yara skarları saptandı. Midede 30 cc kadar 

siyah renkte sıvı içerik olduğu görüldü. Vücutta bulunan larvalardan 

örnekler alındı.  

 

Tartışma ve Sonuç: Yaşlılık ve kronik hastalıkları nedeni ile düşkün olan 

kişiler diğer sağlıklı yetişkinlere göre kötü muameleye daha açıktır. Bu 

nedenle bu kişilerin Aile Sağlığı Merkezleri ile işbirliği yapılarak 

saptanması ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmet 

Uzmanları tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi bu kişilerin 

korunması için önemlidir. 

 

 

Aim : Social problems are also increasing about aging with the increasing 

population of the oldies in our country. In our article, the fact an old person who 

was dead with unknown reason later accepted judicial fact and also autopsied was 

evaluated that it was due to the negligence. The importance of paying attention to 

establishing the old and the poor and controlling them are aimed. 

 

Fact: It was noticed that the woman was 86, 145 cm tall, seemed cachectic, bad 

at personal care and the death time was compatible with 12-16 hours ago timing 

interval. On forehead, left zygomata, abrasions in both crurises, on the left part of 

the body many larvas on open wounds that necrotic subcutaneous adipose 

tissue and muscle structure can be seen, on the left cruris and on the right femur 

scars of the past were stated. In tummy, nearly 30cc black liquid was seen. 

Samples from the larvas on body were taken. 

 

Discussion and Result: Because of aging and chronical diseaseses, the poor are 

more subjected to bad acts by comparision with healty adults. So, noticing these 

people by cooperating with Family Health Centers and controlling them by Social 

Servise Experts of Ministry of Family and Social Policies are significant in order 

to protect those. 

Key words : the old, negligence, social service  
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Anahtar kelimeler: yaşlı, ihmal, sosyal hizmetler 
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AKADEMISYENLERIN ADLI HEMŞIRELIK DERSININ HEMŞIRELIK 

MÜFREDATINDA YER ALMASINA İLIŞKIN GÖRÜŞLERI 

Opinions Of Academics About Inclusion Of Forensic Nursing Course In The Nursing 

Curriculum 

 

Ayşe Şener Taplak*, Figen Alp Yilmaz*, Aybike Bahçeli*, M.Fevzi Polat** 

 

*Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, 

*Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, 

**Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 

 

Giriş: Profesyonel hemşireliğin teorikte ve bilimsellikte gelişimi sonucu 

yeni uzmanlık alanları ortaya çıkmıştır. Bu alanlardan biri de adli 

hemşireliktir. Adli hemşirelik, hemşirelik eğitiminin klinik, travmatik, 

kriminal, ölüm, travma tedavileri gibi bilimsel araştırmaların 

biopsikolojik harmanıdır. İyi eğitim almış adli hemşirenin olayın 

bilimsel açıdan ortaya konulmasında ekibe sağlayacağı katkı büyüktür. 

Bu nedenle hemşirelerin, Adli Hemşirelik alanlarında gerekli eğitimleri 

alması önemlidir.  

Bu çalışma akademisyenlerin Adli Hemşirelik dersinin hemşirelik lisans 

müfredatında yer almasına ilişkin görüşlerini belirlemek amacı ile 

yapıldı. 

 

Gereç ve Yöntem: Araştırma kalitatif çalışmalardan odak grup 

görüşmesi yöntemi ile 26-27 Eylül 2016 tarihlerinde 9 akademisyenle 

gerçekleştirildi. Akademisyenlere araştırmanın amacı ve ses kaydı 

hakkında bilgi verilerek sözel onamları alındı. Tanıtıcı bilgi formu ve 

yarı yapılandırılmış soru formuyla toplanan veriler, içerik analizi 

yöntemiyle çözümlendi. 

 

Background: New areas of expertise have emerged as a result of the theoretical 

and scientific development in professional nursing. One of these areas is 

forensic nursing. Forensic nursing is a bio-psychological blend of scientific 

research such as clinical, traumatic, criminal, death, trauma treatments in 

nursing education. Well-trained forensic nurses' contribution to the team is 

greater in setting forth the case from a scientific perspective. For these reasons, 

it is important for nurses to take necessary training in the field of Forensic 

Nursing. 

This study was conducted to determine the opinions of academics about 

inclusion of Forensic Nursing course in the undergraduate nursing curriculum. 

 

Materials and Methods: The study was carried out with 9 academics using the 

focus group interview method, among the qualitative methods, between 

September 26 and 27, 2016. Academics were informed about the purpose of the 

study and audio recording, and their verbal consents were obtained. The data 

collected through introductory information form and semi-structured 

questionnaire were analyzed using the method of content analysis. 
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Bulgular: Akademisyenlerin 4’ünün 27-30 yaş grubunda ve tamamının 

kadın olduğu belirlendi. Akademisyenlerin 4’ünün 7 yıl ve daha uzun 

süre hemşire olarak, 4’ünün 6-10 yıl akademisyen olarak çalıştığı 

bulundu. Akademisyenlerin 6’sının doktora, düzeyinde eğitime sahip 

olduğu ve 7’sinin daha önce adli hemşirelik dersini almadığı belirlendi. 

Akademisyenlerden 7’si adli hemşirelik dersinin hemşirelik lisans 

müfredatında yer alması gerektiğini belirtirken, bir akademisyen “Özel 

ve zor bir alan, herkesin yeteneği ve ilgisi olmayabilir”, bir diğeri 

“Mezuniyet sonrası Yüksek lisans yada sertifika eğitimi alınabilir” 

şeklinde görüş bildirdi. Akademisyenlerden 4’ü adli hemşirelik dersinin 

haftada 2 saat, biri 2 saat teori, 4 saat uygulama şeklinde seçmeli ders 

olarak verilmesinin uygun olacağını belirtti. Akademisyenlerden 2’si 

adli hemşirelik dersinin haftada 2 saat, 2’side 2 ya da 4 saat zorunlu 

olarak verilebileceğini ifade etti. Adli Hemşirelik dersi hangi anabilim 

dalı tarafından yürütülmeli sorusunu akademisyenlerden 5’i “Bütün 

anabilim dalları bu dersi yürütebilir, hepsinin adli bir boyutu var” 

şeklinde görüş bildirdi. 

 

Sonuç: Çalışma bulguları doğruştusunda adli hemşirelik dersinin lisans 

ders müfredatına zorunlu ders olarak eklenmesi önerilmektedir.    

 

Anahtar kelimeler: akademisyen, adli hemşirelik, müfredat, görüş 

Results: Of the academics, 4 were in the 27-30 age group, and all were female. 

It was found that that 4 of the academics were working as nurse for more than 7 

years, and 4 were academics for 6-10 years. It was also determined that 6 of the 

academics have a PhD degree, and 7 hadn't taken a course on forensic nursing 

previously. Of the academics, 7 stated that forensic nursing course should be 

included in the undergraduate nursing curriculum, whereas 1 stated that "It's a 

specific and difficult field, not everyone may have interest and ability", and 

another academics stated that "There may be a graduate program or certificate 

education on this after graduation." Of the academics, 4 stated that forensic 

nursing course can be given 2 hours a week, and 1 academic stated that it can 

be given as 2 hours of theory and 4 hours of practice a week as a selective course. 

Of the academics, 2 stated that forensic nursing course can be given 2 hours a 

week, and 2 academics stated that it can be given 2 to 4 hours a week as a 

compulsory course. And the question about which department should provide 

the course, 5 academics responded with "All departments can conduct this 

course, all has a forensic dimension." 

 

Conclusions: In line with the findings of the study, it is recommended to include 

forensic nursing course in the undergraduate curriculum as a compulsory course. 

 

Key words: academics, forensic nursing, curriculum,views 
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ERGENLERDE CİNSEL İSTİSMAR 

Sexual Abuse In Adolescents 

 

Kamile KIRCA* 

 

*Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

 

Cinsel istismar fiziksel, duygusal, sosyal, ahlaki, kültürel ve hukuki 

boyutları içeren genișkapsamlı ve karmaşık bir problemdir. Bununla 

birlikteistismar, çocuğun duygusal ve cinsel gelişimini, kişiler arası iletişimini, 

benlik saygısını sarsan akut ve kronik bir travmaolarak da tanımlanmaktadır. 

Cinsel istismar her yaş grubundan bireyi etkilemekle birlikte son yıllarda çocuk 

istismarı olgularındaki artış dikkat çekicidir. Özellikle bireyin fiziksel, cinsel, 

bilişsel ve psikososyal çocukluktan erişkinliğe geçiş süreci olan ergenlik 

döneminde cinsellik hakkında akranlarından, aileden ve okuldan alınan bilgiler 

ve mitler vardır. Erken ergenlik evresinde kendisinin ve arkadaşlarının 

bedenlerini merak, cinsel fanteziler ve masturbasyon başlamaktadır. Cinsel 

etkinlikler genellikle fiziksel olmayan şekillerdedir. Orta ergenlik evresinde 

çoğunlukla flört etme yaygındır. Geç ergenlik evresinde ise fiziksel, ruhsal ve 

sosyal olgunlaşma tamamlanır. İlgili literatürde deçocuk istismarı olgularının 

  

         Sexualabuse is a comprehensiveandcomplicated problem including 

physical, emotional, social, moral, culturaland legal dimensions. Inaddition, 

abuse is defined as an  acute and chronic trauma which affects the emotional 

and sexual development, interpersonal communication, and self-esteem of 

the child.  Sexualabuse affects the individuals of allages and particularly 

increase in recent years are remarkable in the children abuse cases. There are 

many information and myths received from their pers about the sexuality in 

the puberty which is a physical, sexual, cognitive, and psychosocial transition 

process of the individual from the childhood to the adulthood. In the early 

adolescence, th eindividuals tarts to wonder the body of himself/hersel for 

their friends, and sexual fantasies and masturbation begin.  Sexual activities 

are typically not physical.  Flirting is commonmostly in them iddlestage of 

the adolescence. In the late adolescence, physical, mental, and social 
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yaklaşık %30’unun 5 yaş, %40’ının 6-10 yaş ve %30’unun 11-17 yaşları 

arasında olduğu belirtilmektedir. 

Ergenlerde cinsel istismar çeşitli eylemlerle oluşabilmektedir. 

Bunlar: Teşhircilik, röntgencilik, bedenin özel bölgelerine dokunma, cinsel 

içerikli konuşulma şeklinde temas içermeyen söylemler, oral-vajinal, oral-

penil, oral-anal ilişki, parmak ya da yabancı cisimpenetrasyonu, ergen 

pornografisi ve ergenfuhuşu şeklindedir. İstismarı kolaylaştıran başlıca risk 

faktörleri ise ergen, anne- babası, ailenin sosyal yapısı ve toplumla ilgili 

faktörlerdir.Cinsel istismara uğrayan ergenlerdedikkat çekici üç temel belirti 

vardır. Bunlar: Davranışsal değişiklikler,genital-rektal veya diğer tıbbi 

yakınmalarileuygunsuz cinsel ilişkinin açıklanmasıdır.Bu tip belirtilerle 

karşılaşıldığında mutlaka interdisipliner ekip yaklaşımında bulunulmalıdır. 

Adli hemşire bir vaka yöneticisi gibi ekip arasında bilgilendirme ve işbirliğini 

yaparak, ergenin psikolojik destek almasını sağlamalıdır. Çünkü cinsel 

istismara uğrayan kişi kaç yaşında olursa olsun ciddi bir psikolojik travma 

yaşamaktadır. Çocuk ve ergenlerde travma tedavisinde yaşa, bilişsel gelişim 

düzeyine ve travmanın üzerinden geçen zamana bağlı olarak çeşitli 

tekniklerden yararlanılabilmektedir. 

Ergenlerde cinsel istismardasağlık çalışanlarının; istismar ve 

ihmalin bulgu ve belirtilerini tanıyabilme, istismar ve ihmal ile ilgili tam ve 

doğru bir tıbbi tanı koyabilme, ergen ve ona bakmakla sorumlu olanlara karşı 

objektif ve profesyonel bir tutum içinde olabilme,aileyle teröpatik düzeyde bir 

ilişkiye girebilme, bakım sonlandıktan sonra bile ilişkide olabilme ve tüm 

istismara uğramış bireyleri yasal organlara bildirme gibi sorumlulukları vardır. 

Adli hemşire ve diğer sağlık çalışanları ergenin benlik saygısını 

yükseltici ve koruyucu yaklaşımlarda bulunarak gelişimsel sorunlar hakkında 

eğitici çalışmalar yapmalı ve ergenin kendisi hakkında farkındalık 

yaratmalıdır. 

 

developmentare completed. In the relevant literature, approximately 30% of 

the children abuse cases are estimated at theage of 5, 40% of them are 

betweentheages of 6 and 10, and 30% of them are between the ages of 11 and 

17. 

Sexualabuse can occur in severalactions in adolescents. These include 

exhibitionism, voyeurism, touchingtheprivate body parts, contact less 

discourses in sexually explicit, oral-vaginal, oral-penile, oral-anal 

intercourse, finger or foreign object penetration, adolescence pornography, 

and adolescenceprostitution. The major risk factors which make 

easiertheabuseareadolescent, his/her parents, socialstructure of thefamily, 

andfactorsrelatedto public.6,4Therearethree main symptoms in 

theadolescentswhosufferfromsexualabuse. Theseincludebehavioralchanges, 

genital-rectalorothermedicalcomplaints, and explaining inconvenient sex 

ualinter course.If these symptoms occur, interdisciplinary team approach 

must be referred.  Forensic nurses should provide a psychological support 

forthe adolescent by informing the team and collaborating with team as a 

casemanager.  Thepersonwhosufferfromsexualabuseexperience a 

seriouspsychologicaltraumanomatter how old is he/she. Severaltechniques 

can be used in thetraumatreatment of childrenandadolescentsdepending on 

theage, cognitivedevelopmentlevelandthe time periodpassedoverthe trauma. 

In the cases of sexual abuse in adolescents, health care staff have 

responsibilities such as being able to diagnose the findings and symptoms of 

the abuse and negligence, being able to have in an objective and Professional 

attitude against the adolescent and those who are responsible for looking after 

him/her, being able to have a relationship in a therapeutic level with the 

family, being able to contact with the family even after the therapy, and 

reporting the all individuals who are suffer from sexual abuse to the legal 

bodies.  

Forensic nurse and other health care staff should conduct 

educational studies concerning the develop mental problems, having 

enhancive and protective approach for the self-esteem of the adolescent, and 

should raise an awareness about the adolescent himself/herself.. 
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        Toplum ideolojisinde ve bireylerin zihinlerinde anlamı ve konumu  

sürekli bir değişkenlik gösteren kadın’ın var olan mevcut sistem 

içerisinde kimliğine ve bedenine yönelik yaşadığı en büyük yıkımlardan 

biri olan şiddet olgusu, yaşam perdesinin görünmeyen yüzünde kendine 

yer bulmuş ve ne yazık ki bulmaya da devam etmektedir. 

         TBMM Kadının Statüsü Araştırma Komisyonu (2003), kadına 

yönelik şiddet kavramını açıklarken; “kadına yönelik şiddet, kadının 

sözel, fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik zarar görmesiyle ve acı 

çekmesiyle sonuçlanan, kadının temel hak ve özgürlüklerini en temelde 

yaşam hakkını tehdit eden bir eylemdir” demiştir. Çeşitli şiddet tanımları 

incelendiğinde insan benliğinin altına gizlenmiş ve bireylerin 

bilinçaltında kendine yer edinen güç kavramının şiddeti doğurduğunu ve 

güç dengelerinin olduğu her yerde şiddetin ortaya çıkabileceğini 

söyleyebiliriz.  

           Özellikle engellilik durumu nedeniyle başkalarına bağımlılık 

düzeyi yüksek olan kadınlar daha büyük risk altındadır. Engelli kadınlar, 

tüm kadınların maruz kaldığı olumsuz durumların yanı sıra bunlara ek 

olarak engelli kadın olmanın yarattığı ikincil sorunlarıda yaşamaktadır. 

Engelli kadınlar toplum hayatında, etiketlenmekte, ötekileştirilmekte ve 

soyutlanmaktadır. Faili tanımlayamama, şiddete karşı koymada 

yetersizlik durumuyla şiddetin her türüne uğrama riski diğer kadınlara 

oranla daha fazladır. Uğradığı şiddeti dile getirmesi ve bu konuda gerekli 

adli mercilere başvurması da diğer kadınlara oranla daha zorlu ve sorunlu 

bir konudur. Bu zorluğun en temel sebebi engelli kadının şiddet ortamını 

kolaylıkla terk edememesidir. Sığınakların engelli kadınlar açısından 

erişilebilir olmaması ne yazık ki engelli kadınların şiddet ortamına geri 

dönmesine neden olmaktadır. 

Şidete uğrayan kadınların ilk başvurdukları Şiddet Önleme ve İzleme 

Merkezi’ne (ŞÖNİM) 2012 yılından 2014 yılına kadar sadece 67 engelli 

kadın başvurmuştur.(48’i psiko-sosyal,7’si fiziksel ,3’ü işitme engelli, 3’ü 

genetik hastalık sahibi) 

Türkiye Engelli Kadına Yönelik İlk ve Tek Şiddet Raporu 2013-2014 

verilerine  baktığımızda; 68 engelli kadının, tecavüz, fiziksel şiddet, cinsel 

istismar ve fuhuşa zorlanmaya maruz kaldığı, görsel medyada konuya dair 

14 haberin yer aldığını, özellikle de zihinsel engelli kadınların yüksek 

oranda cinsel şiddete maruz kaldıkları görülmektedir. 

 Sonuç olarak; çifte dezavantajlı olmak şiddetin boyutlarını 

genişletmektedir. Bu sebeple şiddet mağduru engelli kadın için fiziki 

erişilebilirliği olan barınma mekanlarının sayısı arttırılmalı ve şiddet 

ortamlarından uzaklaştıktan sonra da özel olarak desteklenmelidir. 

 

         Society ideology and individuals showing a continuously changing the 

meaning and location of their minds' Woman, there is one of the most 

devastating lived for the body and identity in the present system 'violence' 

phenomenon, it has found its place in the unseen side of life scenes, and 

unfortunately find in continues. 

        Turkey  Status of Women Commission of Inquiry (2003), explaining the 

concept of violence against women, violence against women, women's verbal, 

physical, emotional, sexual, resulting in the vision of economic harm and 

suffering, the fundamental rights and freedoms of women, is an action that 

threatens the right to the most basic of life he said. 

           When examining various definitions of violence, hidden beneath the 

human self and its place in the subconscious of individuals who make the 

'power' of the concept that the balance of power can say that breeds violence 

and violence can occur anywhere. 

             In particular, the level of dependence on others because of disability are 

at greater risk for women is higher. Disabled women, all the women are exposed 

to adverse conditions as well as the consequences of being disabled woman in 

addition to these secondary problems as yaşamaktadır. Disabled women in 

community life, labeled, marginalized are and soyutlanmaktadır. Fail to identify 

to, the risk of incurring all forms of violence, the situation inability to resist 

violence than other women it is more. Expressing the violence suffered and to 

refer to the necessary judicial authorities in this respect than other women 

challenging and problematic issue. The main reason for this difficulty is that the 

violence women with disabilities can not leave easily. 

 the lack of accessible shelters for women with disabilities leads to a return to 

violence unfortunately disabled women. 

 Brutality suffered by women in the first violence resorted Prevention and 

Monitoring Centre (end up) from 2012 until 2014, has just admitted 67 disabled 

women. (48 psycho-social, 7 physical, 3 deaf, 3 genetic diseases owner) 

 First and Only Violence Report for Turkey Disabled Women Looking at the 

2013-2014 data; 68 disabled women, rape, physical violence, suffered forced 

sexual exploitation and prostitution, on the subject of visual media 14 news that 

take place, especially when it is seen that exposure to high levels of sexual 

violence mentally disabled women. 

As a result; 'Extends the size of a double being disadvantaged violence.' 

Therefore the physical accessibility for victims of violence disabled women 

shelter should increase the number of places and must be specifically supported 

aft. 
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Amaç: Bu derleme türündeki bildiride hemşirelikte hatalı uygulamaların 

hastaya, hemşirelere ve kuruma yönelik sonuçlarının irdelenmesi ve 

önlemede yönetici hemşirelerin sorumluluklarının ele alınması 

amaçlanmıştır.   

 

Konunun Önemi: Hemşirelikte hatalı uygulamalar, hemşirelik bakım 

uygulamalarının çıktılarını olumsuz yönde etkileyen ve yöneticilerin 

üzerinde önemle durması gereken bir sorundur. Hatalı uygulamalar hasta 

güvenliğini tehdit etmekte ve sonuçta hastanın hayatına mal olabilecek 

sonuçlara neden olmaktadır. Hastanın hayatını etkilemesi yanında 

hemşireleri ve sağlık bakım kurumlarını da bu hatalar sonucunda adli 

soruşturmalar ile yüz yüze getirebilmektedir. Hatalı uygulamaların 

önlenmesinde başta yönetici hemşireler olmak üzere tüm sağlık bakım 

ekibine önemli sorumluluklar düşmektedir.  Hatalı uygulamaları 

önlenmesi ile hem hastaların zarar görmesi, hem de hemşirelerin ve sağlık 

bakım kurumlarının hatalar nedeniyle adli soruşturmalarla yüzyüze 

kalmaları engellenmiş olacaktır.  

 

Sonuç: Sonuç olarak önleme kapsamında yapılacak uygulamalar; 

uygulamalarda sıfır hata yaklaşımı ve hastayı bakımın merkezine alacak 

şekilde sistem düzeyinde olmalıdır. Yönetici hemşirelerin hataları önleme 

kapsamındaki en temel sorumluluğu hasta güvenliğine odaklı bir kurum 

kültürü oluşturma ve risk yönetimidir. Bununla birlikte yönetici 

hemşirelerin bir diğer sorumluluğu ise; hemşirelerin hatalı 

uygulamalarının adli sonuçları ve bu sonuçların hemşirelerin meslek 

yaşantılarına, sağlık bakım kurumlarına ve hemşirelik mesleğine 

olabilecek etkileri konusunda hemşirelerde farkındalık kazandırmaktır.  

  

Anahtar kelimeler: yönetici hemşire, hatalar, hemşirelik uygulamaalrı 

 

Purpose: This review aims to examine the effects of nursing practice errors on 

patients, nurses and health care institutions and nurse managers’ responsibilities 

to prevent errors in nursing practice.  

 

Background: Errors in nursing practice is an important issue to take 

consideration by nurse managers because of its negative effects on nursing care 

outcomes. Errors in nursing practice are threat to patient safety and may be life 

threatening. Besides being life threatening for patients, nurses and health care 

institutions can face with forensic investigations as a result of these 

errors. Therefore, nurse managers and other health care professionals have 

important responsibilities to prevent errors in practice.  Error prevention in 

nursing practice is a legal, moral and professional responsibility.   

 

Conclusion: Zero error approach in practice,  patient centered nursing care and 

competency based model are essentials for preventing errors.  Creating patient 

safety culture and using proactive approach for identified risks should be 

priority for nurse managers.  Additionally, multiple  ways and means should be 

used to increase awareness in nurses about moral, legal and professional 

consequences of errors   and institutional liability.   

 

Key words: nurse manager, errors, nursing practice 
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              Çocuk suçluğu dünyada yaygın bir sorun olmasına rağmen 

araştırmadaki yasal engeller, düşük raporlama oranları gibi güçlükler 

nedeniyle değerlendirilemeyip konuyla ilgili yapılan araştırmalar zayıftır. 

Çocuk suçluğunu azaltmada etkinliği bilinen kamu sağlığı alanından 

kriminolojiye uyarlanan ve gelişmiş ülkelerde yaygın olarak uygulanan 

“gelişimsel (risk-odaklı) suç önleme” programları hemşire ve diğer ekip 

üyelerinin ailenin işbirliği içerisinde olduğu bir halk sağlığı bakış açısıyla 

suçun ortaya çıkmadan önce risklerin saptanması ve müdahale edilmesini 

içermektedir. Bu programların araştırma sonuçlarında suçun oluşumunu 

önlemede olumlu etkiler bulunmuştur. 

               Hemşirelerin birinci basamak sağlık hizmetlerinde koruyucu ve 

önleyici müdahalesi kapsamında yapmış oldukları ev ziyaretinin en etkili 

program olduğu bilinmektedir. Ev ziyareti son derece eski ve popüler bir 

yöntemdir. Özellikle yüksek riskli ailelere yönelik risk faktörlerinin 

tanımlanması, gerekli durumlarda desteklenmesi, aile eğitimi, çocuk 

disiplini ve eğitimi, toplum kaynaklarına ulaşımda bilgi, danışmanlık ve 

sosyal destek sağlamada rol ve sorumluluk düşmektedir.  

            Çocuk suçluğunun önlenmesinde ev ziyaretleri pozitif etkiye 

sahip olabilir. Birinci basamak sağlık çalışanları içerisinde özellikle 

hemşireler çocuğa yönelik, birey, aile, okul ve toplumun birlikte ele 

alındığı risk faktörlerini saptama ve erken müdahale aşamasında rol 

almalıdır. Hemşireler suç henüz oluşmadan önce çocukta görülebilecek 

riskli, anti sosyal ve şüpheli davranışları tanılama, raporlama ve şüpheli 

durumları belgelemede sağlam bir anlayışa ve bilgiliye sahibi olmalıdır. 

Konuyla ilgili olarak eğitimli hemşirelerin çocuk suçluluğunu önlemede 

önemini ortaya koyan bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. Hemşirenin 

suçun ortaya çıkmadan önce erken dönemde önleyici müdahale yapılması 

bireysel faydanın yanı sıra toplumsal düzeyde de kazanç vaat etmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: çocuk suçluluğu, gelişimsel (risk odaklı) program, 

hemşire, ev ziyareti 

 

 

     Juvenile crime is a common problem in the world, unfortunately assessing this 

area have difficulties, such as legal obcstacles, low reporting rates and weak 

reseraches. There are some interventions with parents during some period known 

effective to reduce crimes such as Developmental (Risk-focused) Crime 

Prevention programs which has been brought into the field of criminology from 

public health and increasingly adopted in several Western countries are examined 

crime. Program can offer opportunities between nurse-family and other 

partnerships collaborative. There are positive research results with this program. 

             It is known that as nursing intervention home visiting is the most effective 

protective and promotive programs. It is a popular and oldest method. Particularly 

for high-risk families, nurses have role and responsibility for providing 

information and social support for parents, connecting families to community 

resources, training parents to discipline and educate their children, educating 

parents about healthy practices during pregnancy, infant care, and family planning. 

           Home visiting programs in preventing crime can positively effect 

prevention strategies. Primary care workers especially nurses should be interfere 

early, support juvenile by targeting individual, family, school and community risk 

factors. Nurses should be knowledgeable about identifying antisocial behaviours 

and associated negative effects. Research has shown that education increases not 

only the provider's ability to recognize the signs and symptoms of crime, but also 

their likelihood of reporting suspicions. For nursing staff is essential for building 

a sound understanding of this topic. Nurses who are knowledgeable can protect 

children who have been nder risky.  We know that crime incurs considerable costs 

for both the individual and the society. So that early risk focused nursing 

interventions can be effective in reducing crime and building health generation 

substantial benefits to the whole society.  

Key words: juvenile crime, developmental (risk focused) program, nursing, home 

visiting  
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Son yıllardaki cep telefonundaki teknolojik gelişmeler sonucu sosyal 

medya kullanımı, hızlı iletişim ve güncel olayların takibi gibi birçok 

amaçlar için gençler telefonlarından kopamaz hale gelmiştir. Diğer 

taraftan akıllı telefonlar günlük yaşamımızı kolaylaştırırken fiziksel, 

sosyal ve kozmetik olarak birçok problemi de beraberinde getirmekte 

olduğunun henüz farkına varılamamıştır. 

Amaç: Akıllı telefon bağımlısı olan ve olmayan gençlerde vücut kitle 

indeksi, uyku süresi ve boyun ağrısı şiddetinin karşılaştırılması 

amaçlanmıştır. 

Metod-Yöntem: 74 adet genç üzerinde yapılan araştırmada akıllı telefon 

bağımlılık düzeyi Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeğinin Kısa formu ile 

ölçüldü. Gençlerdeki vücut kütle indeksi  (VKI) vücut ağırlığının boy 

uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle, boyun ağrısı ise 

Vizüel Analog Skala(VAS) ile gece, aktivite ve istirahat durumlarında 

değerlendirildi. Uyku süreleri bireylere sorularak kaydedildi. 

Bulgular: Çalışmamıza katılan bireylerin yaş ort 21,78±1,14’tür. 40 kişi 

akıllı telefon bağımlısı değilken, 34 kişi akıllı telefon bağımlısı 

bulunmuştur. Akıllı telefon bağımlılık kesme değeri 33puandır. 

Katılımcıların akıllı telefon bağımlılığı değeri ort. 42,2±1,09 olarak 

bulunmuştur. Akıllı telefon bağımlısı olan ve olmayan bireylerin VKI 

(p=0,183), uyku süreleri (p=0,40) ve boyun ağrısı (p aktivite=0,512, p 

istirahat= 0,554, p gece= 0,293) ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunamamıştır.  

Tartışma: Akıllı telefon bağımlılığı olan ya da olmayan gruplardaki birey 

sayısı homojen değildir. Akıllı telefon bağımlısı olan bireylerin bağımlılık 

düzeyleri düşük bulunmuştur. Gelecekteki çalışmalarda homojen dağılım 

gösteren, daha fazla bireylerin alındığı ve akıllı telefon bağımlılığı daha 

yüksek düzeyde olan bireylerin dahil olduğu çalışmalarla vücut kitle 

indeksi,  boyun ağrısı ve uyku süreleri araştırılmalıdır.  

Anahtar kelimeler: akıllı telefon bağımlılığı, vücut kitle indeksi, boyun 

ağrısı, uyku süresi 

 

Recent years despite of technological development on mobile phones, youngers 

are addicted to mobile phones for social media, fast communication and following 

daily news.  On the other hand smartphones simplify our daily life, it is not realized 

that  physical, social and cosmetic lots of problems bring with it. 

Purpose: Comparison of difference between body mass index, sleep hour and 

neck pain is purposed on smartphone addictive and non-addictive youngers.  

Material- Method: Smartphone addictive status were evaluated with Smartphone 

Addictive Scale Short Form on 74 teenagers. Body Mass Index (BMI) of youngers 

were measured by dividing body length as meters to weight, neck pain was 

evaluated by Visual Analog Scale (VAS) on night, activity and rest states.Sleep 

hour was recorded by asking to themselves. 

Results: Mean of the age who were included in our study was 21,78±1,14.40 

youngers was not found smartphone addicted, 34 youngers was found. The cut 

point of smartphone addictive scale is 33 point. Mean of the smartphone addictive 

point to our participants was found   42,2±1,09 . Between smartphone addictive 

and non-addictive youngers’ VKI (p=0,183), sleep hour (p=0,40)  and neck pain 

(p activity=0,512, p rest= 0,554, p night= 0,293) were not found  statistically 

significant meaningful.  

Discussion: The number of participants as smartphone addictive and non- 

addictive were not homogenius. Level of smartphone addictive youngers was 

identified as low. In next studies body mass index, sleep hour and neck pain may 

be researched  on person who has homogenius distrubition, more participant 

numbers and high addictive levels.  

Key words: smartphone addictive, body mass index, neck pain, sleep hour 
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HALK SAĞLIĞI SORUNU OLARAK GENÇLİK SUÇLULUĞU 

As A Public Health Problem Youth Guilty 
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         Toplumu oluşturan en temel birim aile olup sağlıklı nesillerin 

yetişmesinde ebeveynlerin rolü oldukça önemlidir. Ebeveynler 

çocuklarına sundukları sosyo ekonomik olanakların yanı sıra sağlam 

temellere oturtulmuş, sevgi ve güvene dayalı aile ortamında sağlıklı 

nesiller yetiştirerek ülke gelişimine katkıda bulunurlar. Bunun aksi söz 

konusu olduğunda ise toplum açısından ciddi bir sorun olan suça itilmiş 

çocuklar ve suçlu gençlerle yüzleşmekteyiz. Günümüzde; suç işleme 

yaşını birinci sırada 15-24 yaşları arasındaki DSÖ tarafından “gençlik 

çağı” olarak tanımlanan yaş grubu işlemektedir. Suçlu davranışların genç 

yaşlarda en yüksek değeri alması sosyal, biyolojik, fizyolojik, bilişsel, 

sosyal statü ve rollere ilişkin bazı faktörler gibi gençlerin yetişkinlerin 

dünyasına adım atarken ciddi uyum sorunları yaşamalarıyla 

açıklanmaktadır. Jolin ve Gibbos’a göre; suçun meslek edinilmesi 10’lu 

veya 20’li yaşların başında yasaların erken ihlal edilmesiyle karakterize 

ve profesyonel suçlular suça erken yaşta başlamaktadır. Çocuğun 

sosyalizasyon sürecinin ailede başladığı, ailenin çocuk üzerindeki 

etkisinin doğumdan önce başlayıp fizyolojik, psikolojik ihtiyaçların 

karşılanması yanında çocuğu topluma hazırlamayı da görev edinmesi 

gerektiği bir gerçektir. Suçlu çocukların evlerinde ise karakteristik olarak 

aile üyeleri alkolik, suçlu, boşanmış, ölmüş, terk etmiş, ihmal ve/veya 

istismar etmiş, fiziksel/zihinsel özür, kalabalık, baskıcı, işsiz, ekonomik 

sorunları olan, annenin ev dışında çalışması ve primer bakım veren 

olmaması gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Her ne kadar çok 

boyutlu etkenleri olsa da ailenin ve içerisinde bulunulan çevrenin suçun 

önlenmesinde etkisi son derece önemlidir. Suç ve çocuk/genç kavramının 

bir araya gelmesinin önlenmesi için öncelikle suçun ortaya çıkmasının 

önlenmesi gerekmektedir. Bu alanda atılacak önemli girişimler bireyin 

yaşadığı birim olan ailenin ele alınıp bilinçlendirilmesi, güçlendirilmesi 

ve desteklenmesi yoluyla sağlanabilir. Bu anlamda bireyi anne karnında 

ele alıp yaşamının son anında kadar içerisinde yaşadığı biyo, psiko ve 

sosyal çevresiyle birlikte değerlendiren birinci basamak halk sağlığı 

profesyonelleri suçu önlemede önemli göreve sahiptir. Halk sağlığı 

profesyonelleri öncelikle suçu, suça etki eden etkenleri ve risk analizlerini 

krimonolojik açıdan ele alıp değerlendirebilme ve çözüm önerisi 

getirebilme becerisine sahip olmalıdır. Bu süreci kendisine kayıtlı nüfusu 

ev ziyareti yoluyla değerlendirirken halk sağlığı yaklaşımıyla ele alıp, 

sağlıklı ve düzenli bir toplum nesilleri yetişmesine katkı sağlayarak 

yönetebilmelidir. 

Anahtar kelimeler: gençlik suçluluğu, halk sağlığı, hemşire 

 

            The role of parents upbringing of healthy generation is very important so 

as family is the basic unit of society. Parents offer to children based honesty and 

safety environment as well as socio-economic opportunities, solid foundations and 

contribute to development of healthy generations in the society. Otherwise we 

encounter as a serious public health problem guilty children and young people in 

the society. In today; obtains information on the age of victims who experienced 

violent crimes or personal thefts is between 15-24 age category defined by WHO 

"youth ages". The highest value of criminal behavior in young age is related to 

social, biological, physiological, cognitive, and social status as some of the factors 

that play role with serious adjustment problems. According to criminologist; 

obtaining criminal as a profession characterized beginning a guilty of age 10s or 

early 20s, and professional criminals are starting crimes to early ages. Children’s 

socialization process start in the family, The family effects on the child begins 

before birth, in addition to meeting the psychological needs of children, 

preparation in to community is required to obtain a job.  Guilty children's family 

members are characteristically alcoholics, criminals, divorced, died, abandoned, 

neglected and / or abused have physical / mental disability, crowded, oppressive, 

unemployment, economic problems, mother's work outside and lack of primary 

caregivers such conditions can be said. Although the multi-dimensional factors 

effect on prevention of the crime it is extremely important the family and 

environment. To prevent the crime and children / young people concept is 

primarily necessary is to prevent the occurrence of crime.  As we saw with the 

crime of individuals, crime in the family context is approached from a variety of 

perspectives major initiatives to be taken in this area can be achieved through the 

strengthening and promote family. Youth guilty has been viewed as a criminal 

justice problem and a public health problem. Public health professions have 

important role who evaluate individuals’ bio, psycho and social environment from 

in the mother's womb until end of the life. The public health approach to 

monitoring, researching, protection, evaluating interventions, and supporting the 

dissemination and implementation of evidence-based strategies are important 

strategies.  Public health professionals, firstly should know and aware of factors 

that influence crime and analysis to risks evaluate and discuss the terms as 

criminological approaches and should have the ability to bring solutions. This 

process should be taken with home visits by public health approach when 

assessing the registered population and should be contribute to healthy and orderly 

society generations. 

Key words: juvenile crime, public health, nursing  
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ÇOCUK KLINIĞINDE ÇALIŞAN HEMŞIRELERIN GÖZÜYLE “HASTA ÇOCUK 

HAKLARI” 

Thoughts of Nurses Working in Pediatric Clinic about Child Patients' Rights 

 

Sibel KÜÇÜKOĞLU*,Emel ODABAŞOĞLU**,Ayda ÇELEBİOĞLU* 

 

*Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi/Erzurum 

** Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi/Samsun 

 

 

 

Giriş ve Amaç: Hasta hakları sağlık hizmeti alan kişilerin sağlık 

kurumları ve sağlık personeli karşısındaki haklarını tarif eden bir 

kavramdır. Bu haklar; sağlık hizmetlerinden yararlanma gereksinimi 

olan fertlerin sırf insan olmaları nedeniyle sahip bulundukları hakları 

kapsamaktadır. Bu çalışma çocuk kliniğinde görev yapan hemşirelerin 

gözüyle Hasta Çocuk Hakları’nın kliniklerde uygulanıp 

uygulanmadığını, ihlal edilme durumunu belirlemek amacıyla 

planlandı.  

 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini bir 

üniversite ve bir devlet hastanesinde çocuk hastaların tedavi gördüğü 

kliniklerde görev yapan hemşireler oluşturmuştur. Araştırmada 

örneklem yöntemine gidilmemiş, evrenin tamamı örneklem olarak 

alınmıştır. Ancak araştırmaya katılmayı kabul etmeme, araştırmanın 

yapıldığı tarihlerde izinli olma, verilerin tam doldurulmaması vb. 

nedenlerle hedeflenen grubun %88’ine (n=162 hemşire) ulaşılmıştır. 

Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu aracılığıyla 

hemşirelerle yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı analizlerden yararlanılmıştır.  

 

Bulgular: Çalışmada hemşirelerin %92’sinin kadın, %60.5’inin 18-30 

yaş grubunda olduğu, %79’unun lisans mezunu olduğu, yarısının 1-5 

yıllık çalışma deneyimi olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin %85.2’si 

Hasta Çocuk Hakları’nı bildiğini belirtmiş olup hasta çocukların sadece 

%27.8’inin bu haklardan yararlandığını düşünmektedir. Hemşirelere 

 

Introduction and Purpose: The patients' rights term describes the rights and 

responsibilities between health care organizations and patients. These rights cover 

the rights of individuals who need health care services due to sheer nature of being 

human. This study was planned in order to determine whether the Child Patients' 

Rights are implemented or violated in clinics, based on thoughts of nurses working 

in pediatric clinics. 

 

Material and Method: The population of this descriptive study consisted of 

nurses working in pediatric clinics of a university and state hospital. The whole 

study population was studied without performing any sampling in the study. 

However, the study was completed with 88% (n=162 nurses) of the study 

population due to reasons such as not agreeing to participate, being on leave at the 

research period, incomplete questionnaire, etc. Data were collected using a 

questionnaire created by the researchers through face-to-face interviews with 

nurses. Descriptive analysis were used in the evaluation of the data. 

 

Results: In the study, it was determined that 92% of the nurses was female, 60.5% 

was in the 18-30 age group, 79% was college graduate, and half of them had 1-5 

years of working experience. Of the nurses, 85.2% stated to know the Child 

Patients' Rights, and thought that only 27.8% of child patients benefited from these 

rights. According to the nurses, most of the patients (79.6%) think that they cannot 

take advantage of these rights due to "insufficient knowledge of child/parents 

about the rights of child patients", and it was also found that the majority thinks 

that the violation of these rights is caused by "insufficient number of staff". The 

majority of nurses surveyed has stated that mostly (59.3%) "The right to be 
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göre hastalar en fazla (%79.6) “çocuk/ebeveynlerin çocuğun haklarını 

yeterince bilmemesi” nedeniyle bu haklardan yararlanamadığını 

düşünmekte olup, kendilerinin bu hakları ihlal etme nedeni olarak en 

fazla “personel sayısının yetersizliğini” belirtmişlerdir. Çalışma 

kapsamına alınan hemşireler Hastanede Yatan Çocuk Hakları’ndan en 

fazla (%59.3) “Tedavisi süresince yaşına uygun bir ortamda, sadece 

çocuklar ile bir odayı paylaşma ve çocukların bakımı için eğitilmiş 

sağlık çalışanları tarafından bakılma hakkı”nın ihlal edildiğini ifade 

etmiştir.  

 

Sonuç: Çalışma sonucunda hemşirelerin büyük çoğunluğunun 

“Hastanede Yatan Çocuk Hakları” konusunda bilgisinin olduğu ancak 

uygulama konusunda bazı eksikliklerin olduğu saptandı.  

Anahtar kelimeler: hasta, çocuk hakları, hemşire, çocuk 

 

 

hospitalized in a room suitable for his/her age, share a room only with children, 

and receiving care by healthcare professionals trained for children care" was 

violated among the Hospitalized Child Patients' Rights. 

 

Conclusion: As a result of the study, it was revealed that the majority of nurses 

are knowledgeable about the "Hospitalized Child Patients' Rights", but has some 

deficiencies in practice. 

 

Key words: patient, child rights, nurses, child. 
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MADDE BAĞIMLISI TRAVMA HASTALARINDA BAKIM 

CARE OF TRAUMA PATİENTS WİTH SUBSTANCE ABUSE 

 

Tuğçe Türten Kaymaz*,Atiye Erbaş* 

 

*Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

 

 

Madde bağımlılığı alkol ve illegal ilaçlarda dahil olmak üzere psikoaktif 

maddelerin zararlı ya da tehlikeli oranda kullanımı anlamına 

gelmektedir. Travma hastaları genellikle bu tür maddelerin etkisinde 

kalabilmektedir. Madde bağımlısı hastalarda bu maddelerin 

stimülasyon etkilerinin yanı sıra travmaya olan cevapları da 

etkilenmektedir. Madde bağımlısı travma hastalarında kullanılan 

maddeye bağlı olarak solunum depresyonu, kardiyak sorunlar, 

pıhtılaşma bozuklukları, sıvı elektrolit ve nütrisyon parametrelerinde 

bozukluk,  nöbetler, bilinç bulanıklığı, saldırganlık gibi sorunlar 

görülebilmektedir. Ayrıca hastalarda anestezinin etkisinin artması, 

etkisiz ağrı yönetimi ve yara iyileşmesinde gecikme de 

görülebilmektedir. Bunun yanında hastalarda yoksunluk belirtileri de 

 

Substance abuse refers to the harmful or hazardous use of psychoactive 

substances, including alcohol and illicit drugs. Trauma patients can generally be 

influenced by such substances. Trauma response of substance abused patients  also 

affected as well as stimulating effect of these substance. Depending on the 

substance can be seen some problems in trauma patients such as respiratory 

depression, cardiac problems, clotting disorders, seizures, confusion, aggression,  

disorder of the liquid electrolyte and nutritional parameters, In addition, can be 

seen the increasing effects of anesthesia , delay in wound healing, ineffective pain 

management in these patients. Furthermore patients may also occur withdrawal 

symptoms. When nurses encounter substance abused trauma patient should do 

good physical examination, determine substance which is used by patient, know 

changes caused in the body related to this substance, observe withdrawal 
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ortaya çıkabilmektedir.. Hemşireler madde bağımlısı travma hastaları 

ile karşılaştıklarında hastaya iyi bir fizik muayene yapmalı, hastanın 

hangi maddeye bağımlı olduğunu belirlemeli, maddenin vücutta 

yarattığı değişiklikleri bilmeli, bu maddeye bağlı olarak yaşanacak 

yoksunluk belirtilerini gözlemlemeli ve hemşirelik bakımı bu bilgiler 

ışığında şekillendirmelidir. Aynı zamanda özellikle adli olaylarda 

kayıtlar düzenli ve doğru şekilde tutulmalıdır. Hemşirelerin bu hastalara 

rahat ve tehdit edici olamayan bir ortamda hemşirelik etik kuralları 

çerçevesinde ve madde bağımlılığı ile ilgili eğitim alarak multidisipliner 

bir yaklaşımla bakım vermesi önerilmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: madde bağımlılığı, travma, hemşire, bakım 

 

 

 

 

 

symptoms could be experienced due to this substance and develop nursing care in 

the light of this informations. At the same time especially criminal cases records 

must be kept regularly and correctly.  Nurses are recommended to provide care to 

these patients in a comfortable and non-threatening environment within the 

framework of nursing ethic rules, are suggested to receive education about 

substance abuse and give care with multidisciplinary approach. 

 

Key words: substance abuse, trauma, nurse, care 
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ŞİDDET İLE İLGİLİ HEMŞİRELİK ALANINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN 

İNCELENMESİ 

INVESTIGATION NURSİNG RESEARCHES RELATED TO VIOLENCE 

Aylin Güneş*, Şule Ergöl* 

Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

GİRİŞ: Hemşireler çalışma alanlarında şiddet vakalarıyla 

karşılaşabilmekte yadaşiddete maruz kalabilmektedirler.Bu nedenle 

hemşirelerinşiddet konusunda araştırmalar yapmasının önemli olduğu 

düşünülmektedir.  

 

AMAÇ: Bu çalışmada şiddet ile ilgilihemşireler tarafından yapılmış 

araştırma makalelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

YÖNTEM:.ULAKBİM Ulusal Veri Tabanlarından Yaşam Bilimleri Veri 

Tabanı, Türk Tıp Veri Tabanı ve Sosyal Bilimler Veri Tabanında 

INTRODUCTION:Nursesexperiencewithviolencecasesortobeexposedtoviole

nce. Sothat it is importanttonursesto be done  researchaboutviolence 

 

OBJECTIVE: This study was aim edto investigate the nursing research related 

to violence 

 

METHODS: Life Sciences Database, theTurkishMedical Database and Social 

Sciences Databasefrom ULAKBİM( National Database) was investated with 

using the key words 'nursing' and 'violence' simultaneously between 2006-2016 

.Articles are examined through data collection form that was developed by ther 

https://www.google.com.tr/search?q=Nurses+are+recommended+to+provide+care+to+these+patients+in+a+comfortable+and+non-threatening+environment+within+the+framework+of+nursing+ethic+rules,+are+suggested+to+receive+education+about+substance+abuse+and+give+care+with+multidisciplinary+approach.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiNiaivrs7PAhVD0hoKHRvZDJ0QBQgaKAA
https://www.google.com.tr/search?q=Nurses+are+recommended+to+provide+care+to+these+patients+in+a+comfortable+and+non-threatening+environment+within+the+framework+of+nursing+ethic+rules,+are+suggested+to+receive+education+about+substance+abuse+and+give+care+with+multidisciplinary+approach.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiNiaivrs7PAhVD0hoKHRvZDJ0QBQgaKAA
https://www.google.com.tr/search?q=Nurses+are+recommended+to+provide+care+to+these+patients+in+a+comfortable+and+non-threatening+environment+within+the+framework+of+nursing+ethic+rules,+are+suggested+to+receive+education+about+substance+abuse+and+give+care+with+multidisciplinary+approach.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiNiaivrs7PAhVD0hoKHRvZDJ0QBQgaKAA
https://www.google.com.tr/search?q=Nurses+are+recommended+to+provide+care+to+these+patients+in+a+comfortable+and+non-threatening+environment+within+the+framework+of+nursing+ethic+rules,+are+suggested+to+receive+education+about+substance+abuse+and+give+care+with+multidisciplinary+approach.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiNiaivrs7PAhVD0hoKHRvZDJ0QBQgaKAA
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‘’hemşirelik’’ ve ‘’şiddet’’ anahtar kelimeleri eş zamanlı kullanılarak, 

2006-2016 tarih aralığında  tarama yapılarak  ilgili makalelere ulaşılmıştır. 

Makaleler araştırmacılar tarafından oluşturulan veri toplama formu 

aracılığıyla incelenmiştir. Veri toplama formundaaraştırmanın 

tipi,çalışmanın yapıldığı kurumlar ve kişiler, örneklem grubu ve örneklem 

büyüklüğü, araştırmanın sonuçları ile ilgili başlıklar yer almıştır. 

 

BULGULAR:Tarama motorunda verilen anahtar kelimeler ve tarih 

aralığında toplam 28 makaleye erişilmiştir. 10 makale derleme çalışması 

olduğu, bir makale hemşirelik dışı meslek disiplinleri tarafından yapıldığı, 

iki çalışma doğrudan şiddetle alakalı olmadığı için inceleme dışında 

bırakılmıştır.Çalışmalarda örneklem grubunun %46’sını (n:7) lisans 

hemşirelik, ebelik, psikoloji ve hukuk fakültesi öğrenciler oluşturmaktadır. 

Bunu sırası ile hemşireler, kadınlar ve ilköğretim okulu öğrencileri takip 

etmektedir. Çalışmalardan bir tanesi dışında adli olgu olmuş vakalarla ilgili 

çalışma bulunmamaktadır. 

Araştırmalar incelendiğinde çalışmaların %87’sinin(n: 13) tanımlayıcı 

tipte yapıldığı,ortalama örneklem büyüklüğünün 164 (min=78, max=360) 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tanımlayıcı çalışmalarda örneklem 

grubununşiddete maruziyetdurumu,şiddeti uygulayan kişi/kişiler, 

uygulanan şiddet tipleri ve şiddeti etkileyen değişkenler konuları ele 

alınmıştır. Deneysel türde yapılan çalışmalar(n:2) da ise müdalahe türü  

eğitim müdahalesidir. 

 

SONUÇLAR: Hemşireler tarafından şiddet ile ilgili çalışmalar 

yapılmasına rağmen, çalışmaların büyük çoğunluğunun tanımlayıcı tipte 

yapıldığı, örneklem grubunu daha çok öğrencilerin oluşturduğu ve 

çalışmaların örneklem sayılarının yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Alanda  daha büyük örneklem gruplarındatanımlayıcı çalışmaların 

yapılması ve şiddet sorununun çözümüne yönelik müdahaleli çalışmaların 

yapılması önerilir.  

 

Anahtar kelimeler: Şiddet, Hemşirelik 

esearchers. Data collection topics were the type of size, organizations and 

individuals that made the study,sample and the sample size and the  results of 

research 

RESULTS:The total number of articlewiththe ket wordsanddates in 

ULAKBİM, İS 28. 10 of 28 researches were excluded from due to therea sons 

such as rewievarticle, nonnursingresearchesand not relatedtoviolencedirectly. 

The. 46% (n = 7) of studies’ssample is undergraduatenursing, midwifery, 

psychologyandlawschoolstudents.  Nurse, women and primary school 

students are to follow that.there are only one research that was regarding 

criminal cases. 

It was found that the 87% (n = 13) of the studies were descriptive studies, and 

the average sample size of these studies were 164 (min = 78, max = 360)In 

descriptiv studies samples, person who perpetrate violence or risk of violence, 

types of violence and violence affecting factors were handled. 

Inexperimentalstudies (n:2) thetype of experiment was educational 

intervention. 

CONCLUSIONS: Although there have been studies on violence by nurses, the 

majority of studies was done in a descriptive study, sample group made up of 

more students and reached the conclusion that there is insufficient sample size 

of thestudy. 

Making larger sample size studies and carrying out intervention studies aimed 

at solving the problem of violence is recommended. 

 

Key words: Violence, Nursing 
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