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ÖZET 

Özbaş, D.(2009). Hemşirelik Öğrencilerinin Psikiyatri Hemşiresinin Rollerini 

Algılayışı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği 

Anabilim Dalı. Doktora Tezi. İstanbul.  

        

Araştırma hemşirelik öğrencilerinin psikiyatri hemşiresinin rollerini nasıl algıladığını 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen, niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemlerinin 

kullanıldığı tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini 2005-2006 Öğretim 

Yılı Güz ve Bahar yarıyılları ve 2006-2007 Öğretim Yılı Güz yarıyılında İstanbul’da bir 

Hemşirelik Yüksekokulunda öğrenim gören ve araştırmanın uygulandığı dönemde 

Psikiyatri Hemşireliği dersini tamamlayan öğrenciler oluşturdu. Araştırmanın niceliksel 

bölümüne anket formunu doldurmayı kabul eden 136 öğrenci dahil edildi. Niteliksel 

bölümü için ise 14 öğrenci ile derinlemesine görüşme yapıldı. Niceliksel verilerin 

değerlendirilmesinde frekans analizi, niteliksel verilerin değerlendirilmesinde içerik 

analizi yapıldı. Bulgular öğrencilerin psikiyatri hemşiresinin rollerini algılayışlarında 

psikiyatri hemşireliği dersinin olumlu etkileri olduğunu ve öğrencilerin çoğunluğunun 

birçok nedene bağlı olarak psikiyatri kliniklerinde çalışmak istemediklerini gösterdi. 

Sonuç olarak, öğrencilerin psikiyatri hemşireliğini ve rollerini algılayışı psikiyatri 

kliniklerinde çalışmaya yönelik isteklerini etkilemektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: psikiyatri hemşireliği, roller, kalitatif araştırma, derinlemesine 

görüşme, hemşirelik öğrencisi 
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ABSTRACT 

Özbaş, D. (2009). Nursing Students’ Perception of the Roles of the Psychiatric Nurse. 

Istanbul University, Institute of Health Science, Department of Psychiatric Nursing. 

Doctoral Dissertation. İstanbul.   

  

The research is a descriptive research in which qualitative and quantitative research 

techniques were employed and conducted for the purpose of understanding how nursing 

students perceived the role of the psychiatric nurse. The sample consisted of students in 

a school of nursing in Istanbul at 2005-2006 Academic Year Autumn and Spring Term 

and 2006-2007 Academic Year Autumn Term and had completed Psychiatric Nursing 

training during the research period.  136 students who accepted to fill the questionare 

were the subjects of the quantitative part of the research. In-dept interviews were 

conducted with 14 students for the qualitative part of the research. Frequency analysis 

was used for quantitative data, content analysis was used for qualitative data. Findings 

indicated that Psyciatric Nursing training had a positive effect on nursing students’ 

perception of the roles of the psychiatric nurse and most of students didn’t want to work 

in psychiatric clinics because of a lot reasons. In conclusion students’ perception of the 

psychiatric nurse and roles of psychiatric nurse affect their views about working in 

psychiatric clinics.  

 

Key Words: psychiatric nursing, roles, qualitative research, in-dept interview, nursing 

student 

 



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Hemşirelik; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, 

geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik, hemşirelik hizmetlerinin 

planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine 

getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir 

(Velioğlu 1985; Velioğlu 1994; Birol 2002).  

Hemşirelik, toplumun her kesiminde kişinin bedensel, duygusal, akılsal ve 

toplumsal sağlık gereksinimlerinin ışığında hemşirelik bakım planını yapan, bu planı 

uygulamaya koyan ve uyguladığı bakım planını sistematik bir biçimde değerlendiren 

dinamik bir süreçtir (Velioğlu 1985; Velioğlu 1994; Birol 2002). 

Psikiyatri hemşireliği ise; birey, aile ve toplumun ruh sağlığını geliştiren ruhsal 

hastalık ve acı çekme yaşantısını önleme ya da hastalıkla baş etme ve gerekirse bu 

yaşantılardan anlam bulmada profesyonel bir hemşirenin yardım ettiği kişilerarası bir 

süreçtir (Kum 1996). Bilim olarak davranış kuramları, sanat olarak terapötik 

tekniklerden yararlanan, hemşirelik uygulamasının uzmanlaşmış bir alanıdır. Ruh 

sağlığını geliştirici, ruhsal bozuklukları önleyici, tedavi ve rehabilite edici  uygulamaları 

içerir (Tanığ 1996).  

Psikiyatri hemşireliğinin başlangıcı 18.-19. yüzyıllara dayanmaktadır. O yıllarda 

bakıcılar, delirdiği düşünülen insanları kapatmaya yardım etmekten sorumluydular. 

Geçen zamanla birlikte bakıcıların adı yardımcı, akıl hemşiresi, psikiyatri hemşiresi, 

hemşire terapist ve son olarak ta ruh sağlığı hemşiresi olarak değişmiştir. Bununla 

birlikte, psikiyatri hemşiresinin rolleri de klinik deneyimlerle birlikte son otuz yılda 

değişim ve gelişim göstermiş, daha fazla otonomi sahibi olmuşlardır. Biomedikal ve 

kişilerarası olmak üzere birçok rolleri tanımlanmıştır. 1960’lı yıllarda da, psikiyatri 

hemşireliğinin, temelde psikoterapist ve danışman rollerine dayandığı görüşü yaygınlık 

kazanmıştır. Fakat tanımlanan bu rollerin uygulamaya yansımasında sorunlar 

yaşanabilmektedir. Bu durum ruh sağlığı hemşireliği dersi alan öğrencilerin, ruh sağlığı 

hemşireliğini algılayışını etkileyebilmekte, dolayısıyla ruh sağlığı hemşireliği uygulama 

ve eğitiminde birçok sorunun oluşumuna sebep olabilmektedir (Kum 1996; 

Rungapadiachy 2004).  
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Psikiyatri hemşiresinin rolleri 1950 yılından önce ortaya çıkmaya başlamıştır. 

1947 yılında Weiss yazdığı makalede; psikiyatri hemşireliğindeki eksiklik üzerinde 

durmuş ve genel klinik hemşiresi ile psikiyatri hemşiresi arasındaki farkları belirtmiştir. 

Davranış terapisini ve hastanın iyileşmesinde hemşirenin davranış terapisini 

uygulamasının katkısını açıklamıştır. Ayrıca her hastanın bireysel olarak ele alınıp 

tedavi edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. 1949 yılında Santos ve Stainbrook psikiyatri 

hemşiresinin bağımsız fonksiyonlarını tanımlamışlardır. Onlar hemşirelerin psikoterapi 

uygulamaları ve terapi ile ilgili kavramları bilmeleri gerektiğine inanmaktadırlar (Stuart 

ve Sundeen 1991). 

Hamblet’e göre; birçok çalışmada psikiyatri hemşiresinin rolleri psikiyatri 

hemşiresinin çalışma alanlarına bakılarak tanımlanmaya çalışılmış ve psikiyatri 

hemşireliğinin tanımlanması zor bir aktivite olduğu ve yapılan işlerin sadece küçük bir 

kısmının hasta bakımı ile ilgili olduğu sonucuna varılmıştır. Gournay ve Peplau da 

psikiyatri hemşiresinin rollerini kendi bireysel algılarına göre yapılandırmaya 

çalışmışlardır. Gournay bakımın biyolojik yönüne odaklanmıştır. Gournay psikiyatri 

hemşireliğini tıbbi model olarak algılamaktadır. Peplau ise psikiyatri hemşireliğinin 

hastanın güvenliğini ve iyi oluşluğunu desteklemeyi amaçlayan kapsamlı fonksiyonları 

olduğunu düşünmektedir. Bu fonksiyonların en önemlisi ise hemşirelerin hastalarla 

yaptığı kişilerarası etkileşimdir (Rungapadiachy 2004).  

Amerikan Hemşireler Birliği’nin 2000 yılında yaptığı tanımlamaya göre; 

psikiyatri hemşiresi genel psikiyatri, geropsikiyatri, çocuk psikiyatrisi, konsültasyon 

liyezon psikiyatrisi ve toplum ruh sağlığı alanlarında çalışmaktadır. Tanımlanan bu 

alanlarda bakım, danışmanlık, eğitim, hasta hakları savunuculuğu, terapötik girişimler, 

psikobiyolojik uygulamalar, sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik uygulamalar, 

konsültasyon, terapi ve araştırma gibi birçok rol ve işlevi bulunmaktadır (Kum 1996; 

Johnson 1997; Videbeck 2004). 

Yukarıda da belirtildiği gibi, birçok kişi ve kurum tarafından psikiyatri 

hemşiresinin rolleri belirlenmiş olmasına rağmen, ülkemizde psikiyatri hemşiresinin 

rollerine yönelik açık ve net tanımlamalar bulunmamaktadır. Genel olarak ülke çapında 

hastane protokolleri incelendiğinde psikiyatri hemşiresi, genel klinik hemşiresi ile aynı 

rollere sahip olarak ele alınmakta ve psikiyatri hastalarına özgü farklı rolleri göz ardı 

edilmektedir. Bu durum hem halen çalışmakta olan psikiyatri hemşireleri için hem de 

mezun olacak hemşire öğrenciler için belirsizlik oluşturmaktadır.  
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Öğrencilerin psikiyatri hemşireliği dersine yoğun ilgi göstermelerine rağmen 

mezuniyet sonrası çalışma alanı olarak psikiyatri kliniklerini tercih etmedikleri 

gözlenmekte ve bu sonucun rol belirsizliği neticesinde olduğu düşünülmektedir. 

Psikiyatri hemşiresinin rollerinin belirlenmiş olması; profesyonel gelişimi, 

kuram geliştirmeyi, mesleki ve bireysel yenilenmeyi destekler, araştırma için 

yönelimlere yardımcı olur. Bunun yanı sıra hastaların ve diğer sağlık profesyonellerinin, 

hemşirelerin sorumlulukları üstlendiklerini anlamalarına yardımcı olur (Tanığ 1996). 

Ayrıca açık ve net rol tanımları, hemşirelik eğitiminin de temelini oluşturmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, hemşire öğrencilerin psikiyatri hemşiresinin rollerini nasıl 

algıladığını belirlemektir. Yani; öğrencilerin psikiyatri hemşireliğine yönelik bakış 

açılarını kavramak, psikiyatri hemşireliğine yönelik aldıkları eğitim ile gözlemledikleri 

klinik uygulamalar arasındaki uyum derecesini değerlendirmek ve psikiyatri hemşireliği 

rol ve işlevleri ile ilgili standartları belirlemeye yönelik ip uçları ortaya çıkarmak 

amaçlanmaktadır. Öğrenciler, aldıkları eğitim ile gözlemledikleri klinik uygulamalar 

arasındaki karmaşıklığı daha iyi fark edebileceklerinden, bu çalışmanın hem psikiyatri 

hemşireliği eğitiminin teorik ve klinik uygulama müfredatına katkı sağlayacağı, hem de 

psikiyatri hemşireliği rol ve işlevlerine yönelik profesyonel tanımlamalar için ipucu 

vereceği düşünülmektedir. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. HemĢirelik Mesleği ve Mesleki Roller 

Hemşirelik bir sağlık hizmeti olarak en eski tarihlerden beri var olan, insanları 

sağlıklı kılmak, rahatlığını sağlamak, hastaya bakmak ve hastaya güvende olduğu 

duygusunu sağlamak isteği ile ortaya çıkan bir meslektir (Erdemir 1998).  

Hemşirelik her yaş ve sosyo-ekonomik durumdaki bireye, günlük yaşam 

aktivitelerinde temel gereksinimlerini karşılamak ve sağlıkları ile ilgili sorunlarla 

başedebilmelerine yardımcı olmak üzere yapılan faaliyetler, gösterilen tepkiler, iletişim 

ve ilişkiler sürecidir ( Velioğlu 1994). 

Hemşirelik, geçmişten günümüze, bilimsel, teknolojik, sosyokültürel 

değişimlerle kendini yenileyen, birey-aile-toplumun sağlığı ile ilgilenen uygulamalı bir 

sağlık disiplinidir. Bireyin ve toplumun sağlığını geliştirmeden başlayan, hastalık 

halinde iyileştirme, gereksinimlerini karşılamaya kadar uzanan geniş bir yelpazede 

hizmet sunar. Bir yardım etme disiplinidir. Amacı, sağlıklı/hasta bireyin ya da toplumun 

gereksinimlerinin karşılanmasında gereksindiği yardımın sağlanması olan hemşireliğin 

felsefesi aşağıdaki ilkeleri içerir: 

 Hemşirelik, bireyin sağlıklı bir ortamda yaşamaya hakkı olduğuna inanır.  

 Hemşirelik, sağlıktan sapmalar olduğu zaman (akut ya da kronik) bireyin 

optimal bakımı almaya hakkı olduğunu savunur. 

 Hemşirelik, kendine özgü bilgi ve olgular içeriği olan, bağımsız bir 

sağlık disiplinidir. 

 Hemşirelik mesleği topluma hizmet götürme işlevinde diğer sağlık 

meslekleri ile sıkı işbirliği yapılmasına inanır. 

 Hemşirelik, bireyin kendine özgü özelliği, kişiliği ve bütünlüğü içinde 

hak ve mahremiyetine saygıyı içerir. (Velioğlu ve Babadağ 1993; Ay 

2007). 
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Hemşirelik, teorisyenleri tarafından kapsamlı olarak ve farklı biçimlerde 

tanımlanmıştır. 19. yüzyılda Florence Nightingale hemşireliği, “Hastayı iyileştirmek 

için hasta çevresinin iyileştirilmesi ve düzenlenmesi” şeklinde tanımlamış, hasta 

hemşireliği ve sağlık hemşireliği olarak iki boyuttan söz etmiştir. Nightingale’ e göre 

hemşireliğin amacı “doğanın iyileştirmesini sağlamak üzere hastayı en uygun ortama 

koymaktır” ( Velioğlu 1994; Öz 2004).   

1933 yılında Taylor, hemşireliği “Bireyin fiziksel ve psikolojik gereksinimlerine 

istenen tedaviyi ve önlemleri uygulamaktır” şeklinde tanımlamış ve hasta merkezli 

bakım ilk kez dile getirilmiştir. Bu tanıma göre hemşirelik, hemşirenin hizmet 

götürdüğü birey ya da yerde olur. Dolayısıyla hemşirelik kendine özgüdür. Hemşirenin 

her bireyle ilişkisi farklıdır. Bilgi, beceri, kültür, ilişki kavramlarının işlendiği bir eğitim 

gerektirir (Ökdem ve ark.2000). 

Hemşirelik üstüne yapılan ilk tanımlardan biri, hemşirelik eğitiminin 

öncülerinden Olivia Gowan’a aittir. Olivia Gowan 1943 yılında hemşireliği hem bilim 

hem de bir sanat olarak hastaya spirütel, ruhsal ve fiziksel açıdan bakım verilmesi 

gerekliliğine inanmıştır. Hemşireliği sağlık eğitimi ve sağlığın korunması, birey, aile ve 

toplumun sağlıkla ilgili gereksinimlerinin karşılanması olarak tanımlamıştır (Velioğlu 

1994; Joel 2006). 

Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin benimseyerek tüm ülkelere uyması için 

yaydığı ve ülkemizde de kabul edilen bir tanım Virgina Henderson’a aittir. Henderson’a 

göre hemşirelik, “Bireyin sağlığına ve bağımsızlığına kavuşma sürecindeki en önemli 

güç” tür. Hemşirenin temel görevi, sağlam veya hasta bireylere sağlıklarını korumaları 

ya da tedavileri sırasında veya ölüm sürecinde yardım eden güç olarak vurgulanmıştır.  

Hemşire bu yardımı yaparken, bireyi en kısa zamanda bağımsızlığına kavuşturmayı 

amaçlar. Hemşire yardımı birey yeterli güç, istek ya da bilgiye sahip oluncaya ve 

bunları yardımsız yapabilecek duruma gelinceye kadar sürdürür (Velioğlu 1994; Öz 

2004; Ay 2007). 

Uluslararası Hemşireler Konseyi (International Council of Nursing-ICN)’nin 

tanımına göre; “Hemşirelik; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve 

geliştirmeye yardım eden ve hastalık halinde iyileştirme ve rehabilite etmeye katılan bir 

meslek grubudur. Hemşire ayrıca sağlık ekibinin tedavi edici ve eğitsel planlarının 

geliştirilmesi ve uygulanmasına katılır” (Birol 2002; Ay 2007).  
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Türk Hemşireler Derneği’nin 1981 yılında yaptığı tanıma göre; “Hemşirelik; 

bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık 

halinde iyileştirme amacına yönelik, hemşirelik hizmetlerinin planlanması, 

örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek 

kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir” (Velioğlu 

1994; Birol 2002; Ay 2007). 

25 Nisan 2007 tarihinde kabul edilen ve 2 Mayıs 2007 tarihinde Resmi Gazetede 

yayınlanan Hemşirelik Kanunu’na göre; “Hemşireler; tabip tarafından acil haller dışında 

yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun 

hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve 

hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik 

bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili 

sağlık personelidir” (www.turkhemsirelerdernegi.org.tr).  

Hemşirelik bir sanat olarak, hemşirenin yeterli bakım verebilmesi için teknik 

açıdan beceri geliştirmesini içerir. Hemşirelik bir bilim olarak ise, hemşirelik bakım 

ilkelerinin dayandığı, üzerine temellendiği biyolojik ve sosyal bilimleri kavraması 

anlamına gelir. Bu bilimler, insan bedeninin normal fizyolojik koşullarını ve hastalık 

sonucu anormal oluşumunu öğrenmeyi kapsadığı gibi, toplumsal güçlerin sağlık ve 

hastalık üzerindeki etkilerinin anlaşılması için gereklidir. Hemşireliğin çağlar boyu 

gözlenen bir diğer önemli niteliği ise, insanlığa karşılıksız yardımı amaç edinmiş 

olmasıdır (Velioğlu 1994).  

Amerikan Hemşireler Birliği (American Nursing Association-ANA)’nin 1955 

yılında yaptığı tanım, hemşireliğin daha sonraki dönemlerde kabul edilmeyen 

bağımlılığını vurguladığı için, 1965 yılında yenilenmiştir. “Hemşirelik; insanın var olan 

ya da risk olarak görünen sağlık sorunlarına olan yanıtlarını tanımlamak ve bunlar için 

bakım vermektir. Hemşirelik, yardım sunan bir meslek olup, bu hizmetleriyle insanların 

sağlık ve esenliğine katkıda bulunur. Hemşirelik hizmetleri hastanın kendisi, ailesi veya 

toplumun başka bir üyesi tarafından karşılanmayan hizmetlerdir. Hemşirelik mesleğinin 

üç temel öğesi bakım, tedavi ve koordinasyondur” (Ay 2007). Amerikan Hemşireler 

Birliğinin 2003 yılında yaptığı son tanımına göre; “Hemşirelik sağlığı ve sağlık 

uygulamalarını korumak, geliştirmek ve optimal düzeye çıkarmak, hastalıklardan ve 

yaralanmalardan korumak, hastalığa ve tedaviye bağlı çekilen sıkıntıyı azaltmak, birey, 

http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/
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aile ve toplumların bakım haklarını savunmaktır (www.nursingworld.org; Potter and 

Perry 2009).  

Dünya Sağlık Örgütü (World of Health Organization-WHO) 1986 yılındaki bir 

yayınında hemşireliği, insanlar ve onların tüm gereksinimleri üzerine odaklanan bir 

bilim ve sanat olarak tanımlamıştır. 1993 yılında bir yayınında hemşirelerin işlevlerini 

dört ana başlık altında toplamıştır. Bunlar: 

 Hemşirenin birinci işlevi koruyucu, tedavi edici ya da rehabilite edici 

amaçlarla bireye/hastaya, aileye ya da topluma hemşirelik bakım 

hizmetinin götürülmesi ve bu hizmetin yönetimidir.  

 Hemşirenin ikinci işlevi hastalar ya da hizmet sunanlar ile sağlık bakımı 

personelinin eğitilmesidir.  

 Hemşirenin üçüncü işlevi sağlık bakım ekibinin etkin bir üyesi olarak 

çalışmaktadır. 

 Hemşirenin dördüncü işlevi eleştirel düşünce ve araştırmalar yoluyla 

hemşirelik uygulamalarının geliştirilmesidir (Ulusoy ve Görgülü 1997; 

Ay 2007). 

Hemşirelik toplumun her kesiminde kişinin bedensel, duygusal, akılsal ve 

toplumsal sağlık gereksinimlerinin ışığında hemşirelik bakım planını yapan, bu planı 

uygulamaya koyan ve uyguladığı bakım planını sistematik bir biçimde değerlendiren 

dinamik bir süreçir ( Velioğlu 1994; Birol 2002). 

Hemşirenin temel işlevi sağlıklı ya da hasta bireye yardım etmektir. Bu yardım 

sağlıklı bireyin sağlığını sürdürmesi, hasta bireyin yeniden sağlığına kavuşması için 

gerekli olan bilgi, istek ve güce kavuşmasına yönelik etkinlikleri içerir. Ancak bütün 

bunlar yapılırken bireyin kendi kendine yeterli olmasını en kısa zamanda sağlamaya 

yardımcı olur ( Velioğlu 1994; Birol 2002). 

Avrupa Konseyi 1993 yılında Strasbourg toplantısında hemşireliği; “Bireylere, 

ailelere ve gruplara yaşadıkları ve çalıştıkları ortamın çetin koşulları içerisinde, ruhsal 

ve sosyal potansiyelleri ve bu potansiyelleri değerlendirmeleri konusunda yardımcı 

olmaktır. Bunun için hemşireler sağlığın geliştirilmesi ve korunması yanısıra, 

hastalıkların önlenmesini sağlayacak işlevler geliştirmeli ve uygulamalıdır” biçiminde 

tanımlamıştır (Birol 2002; Ay 2007).  

http://www.nursingworld.org/
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Geleneksel bakış açısı ile hemşirelik, hekimin planladığı tedavi planını 

uygulayan, hekime yardım eden bir meslek olarak algılanmaktayken, hemşirelik eğitim 

ve uygulamalarındaki değişimler, teknolojik gelişmeler, insan ve hasta hakları 

konusundaki değişimler bu düşünceyi değiştirmiştir. Bugün hemşirelik, hasta için tüm 

sağlık ekip üyeleri ile birlikte çalışan, ekip içinde kendine ait özel görevleri olan, özel 

eğitim gerektiren profesyonel bir meslektir. Çağdaş hemşirelik rolleri aşağıdaki gibidir: 

 Bakım Verici Rolü: Hemşire sağlığı geliştirme için, bütüncül yaklaşımla 

sağlık bakım gereksinimlerini belirler ve iyileştirme sürecine katılır. 

Bakım verici rolünde hemşire, hastalık sürecine özel tedavi uygular ve 

hastanın sosyal-emosyonel iyilik durumunu yeniden kazandırmak için 

önlemler alır. Hasta ve ailesine amaç belirleme ve bu amaçlara en az 

maliyet ve enerji ile en kısa zamanda ulaşabilmeleri konusunda yardım 

eder.  

 Eğitici Rolü: Hemşire sağlık, tedavi ve yaşam biçimindeki değişimler 

hakkında hastaya ve hasta ailesine bilgi sağlar. Bir eğitimci olarak 

hemşire, hastanın verilen bilgiyi anlayıp anlamadığını belirler ve 

mümkün olduğu kadar öğrenmesini sağlar. Daha sonra, sağlık bakım 

amaçları ile ilişkili olarak hastanın durumundaki ilerlemeyi değerlendirir. 

Ayrıca, meslek adayları ve mensuplarının da eğitiminden sorumludur.  

 Araştırıcı Rolü: Hemşire, daha iyi bakım ve hizmet sunmak için yeni 

bilgileri araştırır, öğrenir ve uygular. Araştırma, yeni billgilerin 

uygulamaya aktarılmasını ve uygulamaların etkinliğinin 

değerlendirilmesini sağlar.  

 Yönetici Rolü: Hemşireler ilk önce, uyguladıkları bireysel bakım 

planlarının yöneticisidir. Hemşireler hasta bakımının koordine 

edilmesinden ve yönetiminden sorumludur.  

 Karar Verici Rolü: Hemşireler, hasta bakım süreci ile birleştirerek kritik 

düşünme ve karar verme becerisini kullanırlar. Hemşirelik bakımı 

sunulmadan önce, hemşire, her bir hasta için en iyi bakım sunma 

yöntemini planlar. 
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 Savunucu Rolü: Savunucu rolde hemşire, hastayı bilgilendirme, karar 

vermesine yardım etme, gerektiğinde sözcülük yapma, tanı ve tedavilerin 

yan etki/komplikasyonlarından koruma gibi işlevleri yerine getirir. 

 Profesyonel Rolü: Hemşire  profesyonel rolü doğrultusunda tüm mesleki 

rol ve sorumluluklarını üstlenip yerine getirmenin yanı sıra, hemşireliğe 

pozisyon, bağımsızlık, statü, prestij ve yetki, güç kazandıracak, sosyal ve 

hukuki (yasalaştırma) çalışmalara mesleki kuruluşlar yolu ile katkı sağlar 

ya da bireysel katılır.  

 Danışmanlık Rolü: Hemşireler, hasta ve ailesinin sağlığını korumaları, 

geliştirmeleri ya da hastalığın etkileri ile başedebilmeleri için kendi 

kaynaklarını veya sağlanabilecek kaynakları tanımalarına, 

kullanmalarına, durumlarını tam olarak anlamalarına ve sağlıklı bir karar 

vermelerine yardım ederler.  

 İletişim Rolü:. Iletişim bütün hemşirelik rollerinin ve aktivitelerinin 

temelini oluşturmaktadır. Hasta-hemşire iletişimi hastanın güçlü ve zayıf 

yönlerinin, gereksinimlerinin ve korkularının bilinmesini sağlar. Açık ve 

net olmayan bir iletişimle hastaya emosyonel destek sağlamak, etkili bir 

bakım vermek, hasta ve ailesi ile birlikte karar vermek, hastayı 

tehlikelerden korumak, hasta bakımını kooordine etmek ve yönetmek, 

hastanın rehabilitasyonunu ve eğitimini sağlamak mümkün değildir.  

İletişimin kalitesi bireyin, ailenin ve toplumun gereksinimlerinin 

karşılanmasında önemli bir faktördür (Velioğlu ve Babadağ 1993; 

Erdemir 1998; Ay 2007; Potter and Perry 2009). 

 

2.1.1. HemĢirelik Uygulama Standartları 

Amerikan Hemşireler Birliği (American Nurses Association-ANA) 1960 

yılından beri hemşireliğin uygulama alanları ile ilgili dökümanları oluşturmaya ve 

uygulama standartlarını geliştirmeye çalışmaktadır. ANA 2004 yılında hemşirelik 

uygulama alanlarını ve mesleki uygulama standartlarını güncellemiştir. Bunlar 

aşağıdaki gibidir: 
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Bakım Standartları 

Standart 1- Veri Toplama 

Hemşire hastanın sağlığı ve durumu ile ilgili kapsamlı verileri toplar. 

 Standart 2- Tanılama 

Hemşire topladığı verileri, tanıları ve sorunları belirlemek için analiz eder.   

Standart 3- Sonuç Kriterlerinin Belirlenmesi  

Hemşire, hastaya veya duruma yönelik bireysel hemşirelik girişimlerinin uygulanması 

neticesinde hastada oluşmasını beklediği sonuçları belirler. 

Standart 4- Planlama 

Hemşire, beklenen sonuçlara ulaşmak için belirlenen stratejiler ve alternatif 

uygulamalar için plan yapar.  

Standart 5- Uygulama 

Hemşire, belirlenen hemşirelik planını uygular.  

Standart 6- Değerlendirme 

Hemşire beklenen sonuçlar doğrultusunda süreci değerlendirir.  

 

Mesleki Performans Standartları 

Standart 7-Bakımın Kalitesi 

Hemşire, hemşirelik uygulamasının kalitesini ve etkinliğini sistematik olarak artırır. 

Standart 8- Eğitim 

Hemşire, güncel hemşirelik uygulamalarına yönelik bilgileri ve uygulama yeterliliğini 

kazanır. 

Standart 9- Mesleki Uygulamaları Değerlendirme 

Hemşire, kendi hemşirelik uygulamalarını mesleki uygulama standartları, yasa ve 

yönetmelikler kapsamında değerlendirir. 

Standart 10- Meslektaşlararası İşbirliği  

Hemşire, meslektaşlarının ve diğer sağlık ekibi üyelerinin profesyonel gelişimine 

katkıda bulunur. 
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Standart 11- Disiplinlerarası İşbirliği 

Hemşire, hemşirelik uygulamalarını yürütürken hasta, hasta ailesi ve diğer ilgili kişilerle 

iş birliği yapar. 

Standart 12- Etik 

Hemşire, bütün uygulamalarında etik ilkeleri dikkate alır. 

Standart 13- Araştırma 

Hemşire, araştırma sonuçlarını hemşirelik uygulamaları ile birleştirir. 

Standart 14- Kaynakların Kullanımı 

Hemşire güvenlik, etkililik, maliyet ile ilgili faktörleri ve bunların hemşirelik 

hizmetlerinin planlanması ve yerine getirlimesi gibi hemşirelik uygulamaları üzerine 

etkilerini dikkate alır. 

Standart 15- Liderlik 

Hemşire, mesleki uygulamaların ve profesyonların organizasyonunda liderlik eder 

(Potter and Perry 2009). 
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2.2. Psikiyatri HemĢireliği 

Hemşirelerin rollerinde eski yıllara oranla oldukça büyük değişikler ve 

gelişmeler söz konusudur. Eğitim ve uygulama alanındaki gelişmeler, yaşanan sosyal 

olaylar ve teknolojik ilerlemeler, uzmanlık alanlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Bu uzmanlık alanlarından birisi de psikiyatri hemşireliğidir. 

Psikiyatri hemşireliği; insanın davranış sürecini anlamayı hedefleyen, hastayla 

olduğu kadar kişinin kendisiyle de ilgilenmesini kapsayan dinamik bir beceridir (Tanığ 

1996).  

Amerikan Hemşireler Birliği 1994 yılında psikiyatri hemşiresini “Gerçek veya 

potansiyel ruhsal problemlere karşı insanların tepkilerini tanılayan ve tedavi eden kişi” 

olarak tanımlamıştır (Varcarolis 1998).  

Amerikan Hemşireler Birliğinin 2007 yılında yaptığı tanımlamaya göre ise; 

“Psikiyatri ve ruh sağlığı hemşireliği sanat olarak kendiliğin amaçlı kullanımı, bilim 

olarak ise psikososyal ve nörobiyolojik teorilerin, araştırma bulgularının ve hemşireliğin 

geniş çeşitlilikteki rollerinin  kullanımında hizmet veren  ruh sağlığı profesyonudur” 

(Varcoralis ve Halter 2009).  

Psikiyatri hemşiresi ruh hastalıklarından korunmada sağlık eğitimi, danışmanlık 

yapabilen, sağlıklı ya da hasta bireyin psikolojik durumunu anlayıp davranışlarını 

değerlendirebilen, psikolojik gereksinimleri kavrama yeteneği yüksek, hastaya gerekli 

bakım, rehberlik, rehabilitasyon ve desteği sağlayabilen, kişilerarası ilişkilerde bilgi ve 

becerisi olan hemşiredir (Pektekin 1992). 

Psikiyatri hemşiresinin amacı; ruh sağlığını korumak ve sürdürmek, ruhsal 

hastalıkları veya oluşabilecek bozuklukları önlemek, hastaların kendileri ve çevreleri ile 

olan iletişim ve ilişkilerinin sağlıklı olmasına, baş etme becerilerini yeniden 

kazanabilmeleri veya geliştirebilmeleri konusunda yardım etmek, hastanın fizyolojik, 

psikolojik ve sosyal durumunu değerlendirerek bütüncül hemşirelik bakımı vermek, 

tedavinin olumlu yönde sonuç vermesinde ve hastaların toplumsal yaşama yeniden 

dönebilecek duruma gelmelerinde, ayrıca toplum ruh sağlığının korunmasında rol 

almaktır. (Pektekin 1992; Tanığ 1996; Varcarolis 1998).  
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Psikiyatri hemşireleri temel olarak risk altındaki hastaları belirleme, hastaların 

strese yanıtlarını tanılama ve yeni terapötik girişimler geliştirme konularında rol 

almaktadırlar. Psikiyatri hemşireleri nörobiyoloji ve nörobilim arasındaki teknolojik 

gelişmeleri anlamalı, nörobiyolojik ve psikososyal kavramları psikiyatri hemşireliği 

uygulamalarına entegre edebilmelidirler (Otong 2003).  

Psikiyatri ve ruh sağlığı hemşireliği bilgiyi, deneyimi, hemşirelik becerisini, 

biyolojik ve sosyal bilimleri, kendini terapötik kullanma sanatını birleştiren tek 

disiplindir. Psikiyatri ve ruh sağlığı terimi hemşireliğin iki alanını içerir. Psikiyatri 

hemşireliği emosyonel bozuklukların bakım ve tedavisine, ruh sağlığı hemşireliği ise 

riskli gruplara, kriz durumunda ruhsal bozukların ve hastalıkların oluşumunu önlemeye 

yönelik girişimlere odaklanır (Johnson 1997). 

Psikiyatri hemşireliği uygulamalarının temel amacı diğer ruh sağlığı 

profesyonelleri ile işbirliği içinde ve terapötik uygulamalar çerçevesinde, hastanın 

iyileşmesini ve topluma yeniden uyumunu sağlamaktır (Barry 2002). 

Psikiyatri hemşireliğinde inançlar, hemşireliğin felsefesine dayanmaktadır. 

Psikiyatri hemşireliği; 

 Bireyin doğar doğmaz, bir değeri olduğuna, kendine özgü özelliği, 

kişiliği ve bütünlüğü içinde hak ve mahremiyetine saygı gösterilmesi 

gerektiğine, 

 Bireyin çevresiyle bir bütün olarak etkileşimde bulunduğuna ve sağlıklı 

bir ortamda yaşamaya hakkı olduğuna, 

 Bireyin değişme ve gelişme potansiyelli olduğuna, 

 Her bireyin ortak gereksinimleri olduğuna ve sağlıktan sapmaları olduğu 

zaman, bu gereksinimlerin karşılamasında optimal sağlık bakımı almaya 

hakkı olduğuna, 

 Psikiyatri hastasının tüm davranışlarının anlamlı, yaşamla başa çıkma 

becerilerinin farklı olduğuna, 

 Cinsiyet, yaş, din, dil, renk, kültürel farklılık gözetmeksizin tüm 

bireylerin eşit hemşirelik bakımı almaya hakkı olduğuna, 

 Bireylerin kendi sağlıkları ve bakımları ile ilgili alınan kararlara katılma 

hakları olduğuna,  
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 Kişilerarası ilişkilerin sağlığın gelişiminde ve hemşirelik sürecinin 

uygulamasında bir araç olduğuna, 

 Psikiyatri hemşireliğinin kendine özgü bilgi ve olgular içeriği olan bir 

sağlık disiplini olduğuna, 

 Hastanın daha çabuk iyileştirilmesinde sağlık ekibi ile iş birliği 

yapılmasına, 

 Topluma hizmet götürme işlevinde diğer sağlık meslekleri ile sıkı bir iş 

birliği yapılması gerektiğine inanır (Pektekin 1992; Johnson 1997). 

 

2.2.1. Psikiyatri HemĢireliğinin Tarihçesi 

Psikiyatri hemşireliğinin tarihi toplumsal, ekonomik, hukuki ve kültürel 

değişimlerden ve teknolojik gelişmelerden etkilenmiştir. 19. yüzyıla kadar ruh sağlığı 

profesyoneli olarak benimsenmeyen psikiyatri hemşireliği, günümüzde kanıta dayalı 

girişimlere yönelik bilimsel çalışmalar, toplumsal normlar, kültürel faktörler ve bunların 

insan davranışına etkileri ile ilgilenmektedir (Otong 2003). 

İlk Çağlar’da ruh hastasının, işlediği günahların sonucunda şeytanların bedenine 

sahip olan kişi olduğuna inanılmıştır. Hastanın bakım işlevi aile üyeleri, komşular, 

hizmetçiler, dini gruplar hatta iyileşmekte olan hastalar ve mahkumlar tarafından yerine 

getirilmiştir (Tanığ 1996). 

Orta Çağ’da ruh hastalarına işkenceler uygulanmış ve kilitlenmiş, aileleri 

tarafından dışlanmıştır. Bu kişilere dini gruplar tarafından yardımlar yapılmış, düşkünler 

evine ve ruh hastalarının bulunduğu hastanelere yerleştirilmişlerdir. Ilk Asylum 

Londra’daki Hospital of St. Mary of Bethlehem’dir. Bethlehem yoksullar ve sıkıntı 

veren kişiler için sığınak veya tapınak olarak düşünülmekteydi. Buradaki ortam çok 

kötüydü ve ruh hastalarına insanlık dışı muameleler yapılmaktaydı. Hastaların hiçbir 

şey hissetmediği ve anlamadığı düşünülmekteydi. Genellikle zincirlenmekte veya 

hücrelere kapatılmaktaydılar. Bakımları iyileşmiş eski hastalar tarafından yapılmaktaydı 

(Otong 2003). 

Modern psikiyatrik tedavi ve bakım çağı Fransa’ da Philippe Pinel ve 

İngiltere’de Willliam Tuke ile başlamıştır. Pinel 1793 yılında hastaların zincirden 

kurtulmasını ve moral tedavi yaklaşımının uygullanmasını sağlamıştır. Tuke ise ruhsal 



 15 

hastalıkların tedavisinde insancıl yaklaşımın önemini savunmuş ve 1796 yılında 

dokuma ve tarım gibi bazı uğraşıların gerçekleştirildiği, insancıl bakımı temel alan York 

Retreat Hastanesini kurmuştur (Keltner ve ark. 2007).  

Amerika’da Benjamin Franklin’in çabaları sonucu genel hastanelere de ruh 

hastaları kabul edilmeye başlanmış ve 1751 yılında Philadelphia’daki Pennsylvania 

Hospital ruh hastalarına tedavi uygulayan ve bakım veren ilk genel hastane olmuştur 

(Carson and Arnold 1996). 

Psikiyatri hemşireliğinin gelişimi, 1773 yılında Amerika’da Virginia-

Williamsburg’da ilk psikiyatri hastanesinin açılması ile olmuştur. O zamanlarda 

psikiyatri hastalarına, herhangi bir hemşirelik veya psikiyatri eğitimi olmayan bakıcılar 

tarafından gözetimci bakım (custodial care) uygulanmış ve 1882 yılına kadar bu şekilde 

devam etmiştir (Adams 1989; Otong 2003). 

Linda Richards Amerika’daki ilk üniversite mezunu hemşire ve aynı zamanda 

ilk psikiyatri hemşiresidir. Richards 1873 yılında “New England Hospital for Women 

and Children” dan mezun olmuş, 1882 yılında doktor Edward Cowles ile Massachuttes’ 

deki McLean Asylum’da ruh hastalıklarına yönelik ilk formal hemşirelik okulununun 

eğitimini başlatmıştır. Bu okul psikiyatri hemşireliğinin başlangıcı olarak kabul 

edilmektedir. Bu okulda verilen iki yıllık eğitim, öncelikle beslenme, hijyen ve aktivite 

gibi fiziksel bakıma ve kısmen de psikososyal becerileri geliştirmeye odaklanmıştır. 

Hemşireler, hastalara güvenli ve temiz bir çevre sağlayarak, hoşgörü ve şefkat 

göstererek, gözetimci bakım ve tıbbi  tedavi ilkelerini  temel alarak bakım vermişlerdir. 

Daha sonraki yıllarda Richards birçok hastanede yöneticilik yapmış ve bu hastanelerde 

hemşirelik okulları kurmuştur (Carson ve Arnold 1996; Varcarolis 1998; Otong 2003; 

Videbeck 2004). 

Masschusetts’de emekli öğretmen olan Dorothea Lynde Dix 1880’li yıllarda 

psikiyatri hastalarının bakım standartlarını yükseltmek için büyük uğraşlar vermiş, 

psikiyatri hastanelerinin sayılarının arttırılması çalışmalarında bulunmuş ve 32 tane yeni 

hastanenin açılmasında aktif rol almıştır (Carson ve Arnold 1996; Otong 2003; Keltner 

ve ark. 2007). 

1913 yılında Jane Taylor, Johns Hopkins Hastanesinde hemşirelik eğitimi 

programına psikiyatri hemşireliği dersinin eklenmesini sağlamıştır. Taylor 1926 yılında 

dünyadaki ilk profesör psikiyatri hemşiresi ünvanını almıştır (Carson ve Arnold 1996). 
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1920 yılında pskiyatri hemşireliği öncüsü ve hemşire eğitimci olan Harriet 

Bailey, hastadan çok hastalığa odaklanan “Nursing Mental Disease” adlı ilk psikiyatri 

hemşireliği ders kitabını yazmıştır. Bu kitap 20 yıl boyunca psikiyatri hemşireliğinde 

standart bir kitap olarak kullanılmıştır (Adams 1989; Varcarolis 1998).   

1906-1932 yılları arasında ruhsal hastalıklara yönelik stigma yoğun bir şekilde 

devam etmiştir. Toplum, ruh hastalarına yönelik korkular yaşamış ve bu tür hastalarla 

çalışan kişilerin de tuhaf ve hasta kişiler olduğuna inanmışlardır. Ruh hastaları 

toplumdan uzaklaştırılarak psikiyatri hastanelerine yatırılmışlardır. Sıradışı 

davranışların hastalık olarak kabul edilmesiyle, aileler hastalarını rahatlıkla psikiyatri 

hastanelerine yerleştirmişler ve dolayısıyla hastanelerdeki hasta sayısının artmasıyla 

birlikte daha çok psikiyatri hemşiresine ihtiyaç duyulmuştur. Buna bağlı olarak 

hemşirelik okullarının sayısı artmıştır (Birkchead 1989). 

1930’ların sonlarına doğru hipoglisemik şok, elektroşok ve psikoşirurji gibi 

somatik terapiler ortaya çıkmış, bu tedavi yöntemleri fiziksel bakım ve gözlem 

gerektirdiği için psikiyatri hemşireliğinde devrim yaratmıştır (Stuart ve Sundeen 1991; 

Otong 2003).   

Hastaların tedavileri ve iyileşebilmeleri açısından psikiyatri hemşireliğinin çok 

önemli olduğunu düşünen, Amerikan Psikiyatri Birliği’ nin yetmiş beşinci başkanı 

doktor William Menninger 1932 yılında Kansas’ta Menninger Hastanesi’nde mezuniyet 

sonrası bir yıllık psikiyatri hemşireliği kursu başlatmıştır (Carson ve Arnold 1996).  

II. Dünya Savaşı sırasında ruhsal sorunları olan insan sayısının artması ve 

savaşın ruhsal problemlerin oluşmasında etkili olduğunun kabul edilmesiyle; 1946 

yılında psikiyatri alanında klinik, araştırma, eğitim ve tedavi merkezlerinin kurulmasını 

destekleyen Ulusal Ruh Sağlığı Hareketi (National Mental Health Act) 

gerçekleştirilmiştir. Bu hareket ile psikiyatrist, hemşire, psikolog ve sosyal çalışmacı 

olmak üzere dört alandaki ruh sağlığı profesyonellerinin eğitimi için finansman 

sağlanmıştır. Bu finansman, psikiyatri hemşireliği araştırmaları ve ileri uygulamaları 

eğitiminde önemli rol oynamıştır (Varcarolis 1998; Boyd 2008). 

1950’li yıllarda psikiyatri hemşireliği devlet hastanelerinde ruhsal hastalıklara 

gözetimci bakım vermekten daha ileri gelişimler kaydetmiştir. 1950’lerin başında ilk 

antipsikotik ilaçların kullanılmaya başlanmasıyla hastalar tedaviye uyumlu hale gelmiş 

ve terapilerden yararlanmaya başlamıştır. Yine o yıllarda, Maxwell Jones terapötik 
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ortam kavramını ve hemşirelerin bu terapideki rollerini açıklayan “The Therapeutic 

Community” adlı bir kitap yayınlamıştır. 1952 yılında psikiyatri hemşireliği eğitimine 

yönelik önemli bir gelişme sağlanmış, Ulusal Hemşirelik Birliği (National League for 

Nursing) tarafından bütün hemşirelik öğrencileri için psikiyatri hemşireliği eğitimine 

yönelik standartı sağlayan bir müfredat programı yayınlanmış, 1953 yılında ise 

hemşirelik okullarının, öğrencilerine psikiyatri hemşireliği deneyimi kazandırması 

gerektiğini benimsemiştir (Adams 1989; Stuart ve Sundeen 1991; Varcarolis 1998). 

1943 yılında üç üniversitede psikiyatri ve ruh sağlığı hemşireliğine yönelik 

üniversiter düzeyde eğitim programı oluşturulmuştur (Birckhead 1989). 

Harry Stack Sullivan (1940-1953) kişilerarası ilişkilerin önemini belirtmiş, 

psikiyatri ve ortam terapisine yönelik multidisipliner yaklaşımın gelişimine destek 

vermiştir. Sullivan ruhsal hastalıkların bebeklik ve çocukluk döneminde başlayan 

ilişkilerdeki huzursuzluklardan kaynaklandığını, ruhsal hastalıklarda ortaya çıkan 

anksiyetenin baş etme becerileri ve etkili iletişim ile önlenebileceğine inanmaktadır. 

Sullivan’ ın tedavi yaklaşımı kişilerarası ilişkilerin geliştirilmesini ve etkili iletişimin 

sağlanmasını temel almaktadır. Sullivan’ın kişilerarası teorisi psikiyatri hemşireliği 

uygulamalarını etkilemiş ve hemşirelik eğitiminin önemli bir parçası haline gelmiştir 

(Carson ve Arnold 1996; Otong 2003). 

Psikiyatri hemşireliği uygulamalarına yönelik ilk teorik yaklaşım Hildegard 

Peplau tarafından geliştirilmiştir. Hildegard Peplau’ nun 1952 yılında  yayınlanan 

“Interpersonal Relations in Nursing: A Conceptual Framework for Psychodynamic 

Nursing” adlı kitabı, psikiyatri hemşireliği uygulamalarında kişilerarası ilişkiler 

kavramını ve terapötik hasta-hemşire ilişkisinin  önemini ilk kez ortaya çıkarmış ve 

psikiyatri hemşireleri için ilk teorik çatıyı oluşturmuştur. Peplau hemşire hasta 

etkileşiminde oryantasyon, tanılama, araştırma ve çözümleme olmak üzere dört süreç 

belirlemiştir. Peplau 1962 yılında ise “Interpersonal Techniques: The Crux of 

Psychiatric Nursing” adlı ikinci kitabını yayınlamıştır (Stuart ve Sundeen 1991; Otong 

2003; Videbeck 2004; Boyd 2008).  

1955 yılında Rutgers Üniversitesi ilk kez psikiyatri hemşireliğinde master 

programını başlatmıştır. Bu program hemşireleri bireysel, grup ve aile terapilerine 

hazırlayan iki yıllık ilk programdır (Varcarolis 1998).   
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1963 yılında Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hareketi (Community Mental Health 

Center Act) tamamlanmış, bu hareketle hastaları psikiyatri hastaneleri dışına almak ve 

toplum içinde tedavilerini sağlamak fikri oluşturulmuş, toplum ruh sağlığı merkezleri 

açılmış ve beş temel alan belirlenmiştir. Bu alanlar; yataklı klinikler, ayaktan tedavi 

klinikleri, acil klinikleri, kısmi hospitalizasyon, konsültasyon ve eğitimi kapsamaktadır. 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin bu hareketi ile birincil koruyucu önlemler, kısmi 

hospitalizasyon, ortam terapisi ve gündüz hastaneleri önem kazanmış ve hemşirelerin 

rollerinin hastaneden topluma doğru genişlemesi sağlanmıştır. Böylece “Psikiyatri 

Hemşiresi” terimi, hastanelerde ruhsal hastalıklarla çalışan hemşireler ve toplum temelli 

uygulamalar yapan hemşireler olmak üzere iki ayrı hemşire grubunun birleşimini ifade 

eden “Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Hemşiresi” olarak değişmiştir (Adams 1989; Varcarolis 

1998; Otong 2003). 

June Mellow 1968 yılında “Nursing Therapy” adlı, psikiyatri hemşireliğine 

yönelik ikinci teorik yaklaşımı ortaya çıkarmıştır. Mellow hastanın psikososyal 

gereksinimlerine ve gücüne odaklanarak doğru emosyonel deneyimlerin sağlanmasının 

önemini vurgulamıştır. Daha sonraki yıllarda Mellow, Boston Üniversitesi Hemşirelik 

Okulu tarafından gerçekleştrilen, psikiyatri hemşireliğinde ilk hemşirelik bilimi doktora 

eğitiminin oluşturulmasında liderlik etmiştir (Varcarolis 1998; Videbeck 2004).   

1960 ve 1970’li yılların başından sonuna kadar birçok hemşire lider, kendilik 

farkındalığı ve kendini terapötik olarak kullanma, hemşire hasta ilişkisi terapisi ve 

terapötik iletişim üzerinde durmuşlardır. Peplau, psikiyatri hemşiresinin esas rolünün 

danışman ve psikoterapist olduğunu belirtmiştir. Peplau, bugün bütün sağlık 

profesyonelleri tarafından kullanılan anksiyete düzeyini ve anksiyeteyi azaltma 

basamaklarını belirlemiştir (Varcarolis 1998).   

1963 yılında “Perspective in Psychiatric Care” ve “Journal of Psychosocial 

Nursing and Mental Health Services” adlı iki dergi ilk defa yayınlanmıştır (Varcarolis 

1998; Stuart and Sundeen 1991).   

1967 yılında Amerikan Hemşireler Birliği Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Hemşireliği 

Birimi (Division of Psychiatric and Mental Health Nursing Practice of the American 

Nurses Association) “Statement on Psychiatric Nursing Practice” i yayınlamış ve 

psikiyatri hemşireliğinde her hastaya yönelik bireysel bakım uygulamalarını içeren 

holistik yaklaşım resmen onaylanmıştır (Boyd 2008).  
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1970’li yıllarda psikiyatri ve ruh sağlığı hemşireliği yardımcı meslek olmaktan 

çıkıp, akademik bir meslek olarak kabul edilmeye başlanmış ve psikiyatri 

hemşirelerinin profesyonel rolleri gelişme göstermiştir. Kaplan’ın krize müdahale 

kavramı hemşirelik uygulamalarına entegre edilmiş, hemşireler krize müdahale, 

destekleyici terapi ve psikoterapi uygulamaya başlamıştır (Adams 1989; Otong 2003).   

Amerikan Hemşireler Birliği 1973 yılında, hemşireler için sertifikasyon 

programı, 1976 yılında temel psikiyatri hemşireleri ve uzman psikiyatri hemşireleri için 

iki ayrı sertifika programı oluşturmuştur (Varcarolis 1998). 

Ayrıca Amerikan Hemşireler Birliği 1973 yılında Psikiyatri ve Ruh Sağlığı 

Hemşireliği Bakım Standartlarını geliştirmiştir. Bu standartlar 1982, 1994, 2000, 2007 

yıllarında güncelllenmiştir (Varcarolis 1998; Videbeck 2004; Boyd 2008).   

1958 ve 1988 yılları arasında master eğitimini tamamlamış olan psikiyatri ve ruh 

sağlığı hemşirelerinin sayısında büyük artışlar görülmüş, bunun yanı sıra 100’den fazla 

psikiyatri hemşiresinin doktora eğitimini tamamlamıştır (Birckhead 1989). 

1970-1980 yılları arasında psikiyatri hemşireleri ileri uygulamaları kapsamında 

psikoterapileri, davranış modellerini, bilişsel terapiyi içeren psikoterapötik yaklaşımı 

uygulamalarında kullanmaya, araştırmalar yapmaya ve ilaç reçete etmeye 

başlamışlardır. (Otong 2003).    

1975 yılında Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (Community Mental Health Center) 

mevcut tedavi ve bakım merkezlerine yedi alan daha eklemiştir. Bu alanlar; Çocuk 

Kliniği, Geriatri Kliniği, Bakım Sonrası, Devlet Hastanesi (prescreening), Alkol 

Bağımlılığı Tedavisi, Madde Bağımlılığı Tedavisi, Geçiş Evleri’ dir (Carson ve Arnold 

1996; Varcarolis 1998). 

1980’lerin sonlarından itibaren psikiyatri hemşireliği alanında birçok gelişim 

sağlanmıştır. Yeni dergiler (Archives of Psychiatric Nursing, Journal of Child and 

Adolescent Psychiatric and Mental Health Nursing, Capsules and Comments in 

Psychiatric Nursing) yayınlanmış, yıllık profesyonel buluşmaları yapılmaya başlanmış, 

müzik terapi, grup psikoterapisi ve girişkenlik eğitimi gibi özel girişimlerin hemşirelik 

uygulamalarının temeli olduğu kabul edilmiş, psikiyatri ve ruh sağlığı hemşireliğinde 

sınıflandırma sistemi geliştirilmiştir (Varcarolis 1998).   
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1990-2000 yıllarında ruh hastalıklarının nörobiyolojik açıdan 

değerlendirilmesine yönelik ilerlemeler kaydedilmiş, sağlık bakım reformu birincil 

sağlık bakımı, koruma ve toplum temelli tedaviye odaklanmış, ruh sağlığı merkezleri, 

kısmi hospitalizasyon, gündüz bakım merkezleri ve evde bakım önem kazanmıştır. Bu 

dönemde hemşireler psikoterapötik girişimleri uygulamaya devam etmiş, maliyet etkili 

hasta bakım kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmişlerdir (Otong 

2003).   

 

2.2.2. Psikiyatri ve Ruh Sağlığı HemĢireliği Ġle Ġlgili Fenomenler 

Amerikan Hemşireler Birliği (American Nurses Association), Amerikan 

Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Hemşireler Birliği (American Psychiatric-Mental Health 

Nurses Association) ve Uluslararası Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Hemşireler Topluluğu 

(International Society of Psychiatric-Mental Health Nurses Association) tarafından 

2007 yılında yayınlanan “Psychiatric Mental Health Nursing: Scope and Standards of 

Practice” adlı yayında yer alan, psikiyatri ve ruh sağlığı hemşireliği ile ilgili fenomenler 

aşağıdaki gibidir:   

 Optimal fiziksel-ruhsal sağlığı ve iyi oluşluğu korumak ve ruhsal hastalıkları 

önlemek,  

 Psikiyatrik, emosyonel ve fizyolojik distrese  bağlı oluşan fonksiyon 

bozukluklarını azaltmak, 

 Ruh sağlığı problemlerine veya psikiyatrik bozukluklara bağlı düşüncede, algıda 

ve iletişimde oluşan değişiklikler, 

 Kendine veya başkalarına tehlike potansiyeli oluşturan ruhsal durumlar ve 

davranışlar, 

 Hastalık, ağrı, güçsüzlük ve kayıba bağlı emosyonel stres, 

 Semptom yönetimi, yan etkiler veya toksisite, psikofarmakolojik girişimler ve 

diğer tedavi modelleri, 

 Alkol-madde kötüye kullanımı ve bağımlılık nedeniyle tedavinin etkisini ve 

iyileşme sürecini etkileyen engeller,  
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 Benlik kavramı ve beden imgesindeki değişiklikler, gelişimsel sorunlar, yaşam 

sürecindeki değişiklikler, yaşam sonu ile ilgili sorunlar, 

 Psikolojik durumdaki değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan fiziksel 

semptomlar, 

 Psikolojik durumdaki değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan psikolojik 

semptomlar, 

 Bireyin, ailenin ve toplumun ruhsal ve emosyonel iyi oluşluğunu etkileyen 

kişilerarası, organizasyonel, sosyokültürel, spritüel veya çevresel durumlar veya 

olaylar, 

 Bireyin yaşamını anlamlandırmasını sağlayan ev, iş ve sosyal destek alımına 

yönelik mevcut durumunu sürdürebilmesini içeren iyileşmeyi etkileyen 

faktörler, 

 Şiddet, güç ve madde kötüye kullanımı gibi toplumsal faktörler (Boyd 2008). 

 

2.2.3. Psikiyatri ve Ruh Sağlığı HemĢireliği Uygulama Düzeyleri 

Amerikan Hemşireler Birliği (American Nurses Association), Amerikan 

Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Hemşireler Birliği (American Psychiatric-Mental Health 

Nurses Association) ve Uluslararası Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Hemşireler Topluluğu 

(International Society of Psychiatric-Mental Health Nurses Association) tarafından 

2007 yılında yayınlanan “Psychiatric Mental Health Nursing: Scope and Standards of 

Practice” adlı psikiyatri hemşirelerinin uygulama alanlarını ve standartlarını belirten 

yayında, psikiyatri hemşireliği temel psikiyatri hemşireliği ve uzman psikiyatri 

hemşireliği olmak üzere iki düzeyde sınıflandırılmıştır (Boyd 2008). 

Temel psikiyatri hemşiresi; ruhsal sorunu ve psikiyatrik bozukluğu olan 

bireylerin bakımı konusunda bilgi, beceri, yetenek ve yeterli uzmanlığa sahip olan 

hemşiredir. Yeterlilik eğitim ve deneyimle kazanılır. Tercih edilen eğitim düzeyi 

üniversitedir. Temel psikiyatri hemşiresinin amacı, mevcut veya olası ruh sağlığı 

problemi veya psikiyatrik bozukluğu olan bireylerin hemşirelik süreci doğrultusunda 

sağlığını ve güvenliğini korumak ve geliştirmek, fonksiyon bozukluklarını tanılamak, 

bireylere baş etme becerilerini tekrar kazanabilmeleri ve geliştirebilmeleri konusunda 
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yardım etmek, güçlü yönlerini en üst düzeye çıkarmak, oluşabilecek yetersizlikleri 

önlemektir. Bu amaçlar doğrultusunda temel psikiyatri hemşiresinin klinik 

uygulamaları: 

 Sağlığı geliştirmek ve sürdürmek, 

 Araştırma, değerlendirme ve triaj, 

 Vaka yönetimi, 

 Terapötik ve güvenli çevreyi sağlama, 

 Ortam terapisi, 

 Öz bakım aktivitelerini geliştirme, 

 Psikobiyolojik tedavilerin yönetimi ve tedaviye verilen yanıtların 

izlenmesi, 

 Tamamlayıcı girişimler, 

 Krize müdahale, 

 Psikiyatrik rehabilitasyondur. 

 

Uzman psikiyatri hemşiresi, master ve doktora derecesine sahip olan hemşiredir. 

Uzman psikiyatri hemşiresi, farklı tanıların sınıflandırılmasından, uygun laboratuvar ve 

tanı çalışmalarının açıklanmasından, bireysel, aile ve grup terapilerinin 

yürütülmesinden, psikofarmakolojik tedavilerin reçete edilmesinden, izleminden ve 

değerlendirilmesinden sorumludur. Uzman psikiyatri hemşiresinin klinik uygulamaları: 

 Psikofarmakolojik girişimler, 

 Psikoterapi, 

 Toplumsal girişimler, 

 Vaka yönetimi, 

 Program geliştirme ve yönetme, 

 Klinik süpervizyon, 

 Konsültasyon ve liyezondur (Boyd 2008). 
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2.2.4. Psikiyatri HemĢireliği Uygulama Standartları 

Amerikan Hemşireler Birliği (American Nurses Association), American 

Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Hemşireler Birliği (American Psychiatric-Mental Health 

Nurses Association) ve Uluslararası Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Hemşireler Topluluğu 

(International Society of Psychiatric-Mental Health Nurses Association) tarafından 

2007 yılında yayınlanan mesleki uygulama standartları: 

 

Bakım Standartları 

Standart 1- Veri Toplama 

Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Hemşiresi hastanın sağlığı ve durumu ile ilgili kapsamlı veri 

toplar.   

Standart 2- Tanı Koyma 

Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Hemşiresi topladığı verileri risk derecesini de içeren tanı veya 

problemleri belirlemek için analiz eder.  

Standart 3- Sonuç Kriterlerinin Belirlenmesi  

Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Hemşiresi hasta veya duruma yönelik bireysel planlar 

doğrultusunda oluşmasını beklediği sonuçları belirler. 

Standart 4- Planlama 

Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Hemşiresi beklenen sonuçlara ulaşabilmek için stratejileri ve 

alternatifleri belirten bir plan geliştirir.  

Standart 5- Uygulama 

Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Hemşiresi belirlediği planı uygular.  

Standart 5-a- Bakımın Koordinasyonu 

Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Hemşiresi bakım uygulamasını koordine eder.  

Standart 5-b- Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Koruma 

Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Hemşiresi güvenli çevreyi ve sağlığı geliştirmek için 

stratejileri kullanır.  
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Standart 5-c- Ortam Terapisi (Milieu Terapi) 

Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Hemşiresi hasta, ailesi ve diğer sağlık ekibi çalışanları ile 

işbirliği içinde güvenli ve terapötik ortamın oluşturulmasını ve devam ettirilmesini 

sağlar.  

Standart 5-d-Farmakolojik, Biyolojik ve Bütünleyici Terapiler 

Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Hemşiresi hastanın sağlığına yeniden kavuşması ve 

oluşabilecek sorunları önlemek için, farmakoloji ve biyoloji bilgisi ile tamamlayıcı 

girişimleri ve daha önceden deneyimlediği klinik becerileri birleştirir.  

Standart 5-e- İlaç Reçete Etme ve Tedaviyi Uygulama  

Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Uzman Hemşiresi devlet yasaları, federal yasalar ve 

düzenlemelerine uygun olarak ilaç reçete eder, prosedürleri, yönlendirmeleri, tedavi ve 

terapileri uygular. 

Standart 5-f- Psikoterapi 

Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Uzman Hemşiresi bireysel terapileri, çift terapilerini, grup 

terapilerini ve aile terapilerini psikoterapi ilkelerini ve hasta-hemşire arasındaki 

terapötik iletişim yöntemlerini temel alarak uygular. 

Standart 5-g- Konsültasyon  

Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Uzman Hemşiresi bakım planının etkinliğini artırmak, diğer 

sağlık ekibi üyelerinin uygulama becerilerini geliştirmek ve değişikliklerde etkinlik 

sağlamak için konsültasyon yapar.  

Standart 6- Değerlendirme 

Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Hemşiresi beklenen sonuçlara ulaşılma durumu açısından 

süreci değerlendirir.  
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Mesleki Performans Standartları 

Standart 7-Bakımın Kalitesi 

Hemşirelik uygulamalarının kalitesini ve etkinliğini sistematik olarak geliştirir. 

Standart 8- Eğitim 

Hemşirelik uygulamalarına yönelik güncel bilgileri öğrenir ve uygular. 

Standart 9- Performans Değerlendirme 

Kendi hemşirelik uygulamalarını mesleki uygulama standartları, yasa ve yönetmelikler 

kapsamında değerlendirir. 

Standart 10- Meslektaşlararası İşbirliği   

Meslektaşlarının ve diğer sağlık ekibi üyelerinin profesyonel gelişimine katkıda 

bulunur. 

Standart 11- Disiplinlerarası İş Birliği 

Hemşirelik uygulamalarını yürütürken hasta, hasta ailesi ve diğer ilgili kişilerle iş birliği 

yapar.  

Standart 12- Etik 

Bütün uygulamalarında etik ilkeleri dikkate alır. 

Standart 13- Araştırma 

Araştırma sonuçlarını hemşirelik uygulamaları ile birleştirir. 

Standart 14- Kaynakların Kullanımı 

Güvenlik, etkililik, maliyet ile ilgili faktörleri ve bunların hemşirelik hizmetlerinin 

planlanması ve yerine getirilmesi gibi hemşirelik uygulamaları üzerine etkilerini dikkate 

alır. 

Standart 15- Liderlik 

Mesleki uygulamaların ve profesyonların organizasyonunda liderlik eder (Boyd 2008).  
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2.2.5. Psikiyatri HemĢireliğinin Türkiye’deki Durumu  

Türkiye’de hemşirelik I. Dünya Savaşından sonra başlamıştır. Hekimlik 

mesleğindeki ilerlemelere karşın, olumsuz sosyal etkiler nedeni ile Türk kadınının 

çalışmasına engel olunduğu için, hemşirelik mesleği ülkemizde geç gelişen bir meslek 

olmuştur. 1911 Trablusgarp ve 1912 Balkan savaşları hemşire gereksinimin önemini 

hissettirmiştir. Kızılay cemiyeti konuya el atmıştır. 1912 yılında “Gönüllü Hasta 

Bakıcı” kursu açılmıştır. 1920 yılında hemşirelik eğitiminde önemli bir yeri olan Amiral 

Bristol Sağlık Lisesi “Hastabakıcı Dersanesi” adı ile öğretime açılmıştır. 1925 yılında 

Türkiye’de hemşirelik eğitiminde öncülük yapmış olan Kızılay Lisesi öğretime 

açılmıştır. Daha sonra Sağlık Bakanlığı’na ve diğer kuruluşlara bağlı hemşire okulları 

açılmıştır (Tanığ 1996; Şentürk 2006). 

Türkiye’de hemşirelik mesleğinin gelişimine yönelik gecikmeler, psikiyatri 

hemşireliğinin gelişimini de etkilemiştir. 1950’li yıllara kadar genel hemşire sayısının 

yeterli olmaması ve psikiyatri hastalarına yönelik önyargılar nedeniyle birçok psikiyatri 

kliniğinde hemşirelik uygulamaları iyileşmekte olan hastalar ve hemşirelik okulunu 

bitirmeyen ve meslekle ilgisi olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir.  

1964 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yardımcı hemşire 

kursları açılmış, bu kurstan mezun olan hemşirelerin bir kısmı aynı hastanede görev 

almıştır (Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Oryantasyon Kitapçığı 2006).  

Ilerleyen yıllarda hemşire okullarının ve mezun hemşire sayısının artmasıyla 

birlikte psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelik mesleği mensubu olmayan kişilerin 

yerini tamamiyle eğitimli hemşireler almış, fakat psikiyatri hemşireliği eğitimi almış 

hemşirelerin psikiyatri kliniklerinde yer alması 1960’lı yıllarda gerçekleşmeye 

başlamıştır.  

Başlangıçta sağlık kolejleri müfredat ders programlarında psikiyatri hemşireliği 

derslerine yer verilmemiş, 1963 yılında yapılan düzenlemelerle, psikiyatri hemşireliği 

sağlık koleji müfredat ders programlarına girmişse de ancak 1963 yılından sonra yapılan 

düzenlemelerle sağlık koleji müfredat ders programına alınmış, 1980’lere dek ise 

uygulamaya yansımamıştır (Tanığ 1996).  

1955 yılı itibariyle Hemşirelik Yüksekokullarının açılması ile psikiyatri 

hemşireliği dersi bu okulların müfredat ders programlarında yer almış, ancak uzun yıllar 

tıbbi psikiyatrik bilgi ağırlıklı olmak üzere işlenmiştir. Psikiyatri hemşireliği bilgi ve 
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becerisi yönünden ağırlıklı olan dersler, 1968’li yıllardan sonra hemşirelikte 

akademikleşmenin başlaması ile yer almış ve akademik kadroların çoğalması ile daha 

iyiye doğru gitmiştir (Pektekin 1992). 

Ülkemizde psikiyatri hemşireliği dersleri İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik 

Yüksekokulu’nda 1969’da Perihan Velioğlu, İkbal Aksoy ve Çaylan Pektekin 

tarafından ilk psikiyatri hemşireliği ders notları geliştirilerek verilmeye başlanmış, 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda Nebahat Kum, Ege Üniversitesi 

Hemşirelik Yüksekokulu’nda ise Aysel Kumral tarafından verilmiştir (Tanığ 1996). 

Psikiyatri hemşireliği ile ilgili ilk kitap 1981 yılında Aysel Kumral tarafından Türkçe’ye 

çevrilen “Hemşirelikte Ana Psikiyatrik Kavramlar” isimli kitaptır. 

 Psikiyatri hemşireliği alanında ilk doktoralı hemşire Nebahat Kum’dur. 

1980’li yıllarda psikiyatri ile ilgili bilimsel çalışmalar ve araştırmalar gittikçe 

artmış, hemşireler psikiyatri kongrelerine katılmaya başlamışlardır.  

1989 yılı, Mersin 25. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi 

bünyesindeki çalışma grubunun, psikiyatri hemşireliğinin konumunu ortaya koyması 

açısından önemli bir yıldır. Psikiyatri hemşireliğinin durumunu değişik yönlerden 

irdeleyerek hasta bireylere daha iyi hizmet götürülmesine yönelik yapılması gerekli 

çalışmaların saptanması ve hedeflerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışma 

sonucunda, ülkemiz toplum ruh sağlığı gereksinimlerinin karşılanmasında psikiyatri 

hemşirelerinin daha etkin rol alması için aşağıdakiler önerilmiştir: 

 Psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin mevcut konumunda 

degişiklik yapılması, nitel ve nicel yönden iyi bir duruma getirilmesi, 

 Psikiyatri kliniklerinde göreve yeni başlayan ve nitel yönden yetersiz 

olan hemşirelere oryantasyon, çalışmakta olan hemşirelere ise hizmet-içi 

eğitim programlarının planlanması, düzenli biçimde uygulanması ve 

sonucun değerlendirilmesi,  

 Psikiyatri kliniklerinde mezuniyet sonrası eğitim görmüş hemşireler 

yetişinceye dek lisans düzeyinde eğitim almış hemşirelerin sorumluluk 

alması, iş analizlerinin, görev, yetki ve sorumluluklarının yasal olarak 

belirlenmesi, bakım politikalarının yazılı olarak saptanması ve sağlık 

ekibi elemanlarının işbirliği içinde çalışması,  
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 Çalışma saatleri ve şeklinin hasta yararına hizmet verebilecek şekilde 

düzenlenmesi, 

 Psikiyatri hemşireliği eğitiminin hasta ve sağlam bireye gerekli eğitim 

felsefesine gore gözden geçirilmesi, 

 Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı’nda bir ruh sağlığı 

hemşiresinin görevlendirilmesi ve mevcut psikiyatri hemşiresi 

potansiyelinin etkin kullanımı için uğraş verilmesi, 

 Sağlık Bakanlığı ilgili birim, Hemşirelik Yüksekokulları, Türk 

Hemşireler Derneği, Basın ve Yayın Organlarının işbirliği yapmasının 

sağlanması (Tanığ 1996). 

Son yıllarda lisanüstü eğitimini tamamlamış psikiyatri hemşirelerinin artmasıyla 

birlikte psikiyatri hemşireliği uygulamalarında gelişmeler kaydedilmiştir. Uzman 

psikiyatri hemşireleri Amerikan Hemşireler Birliği tarafından belirlenen psikiyatri 

hemşiresinin rollerinden birçoğunu uygulamakta ve eğitim alanında da aktif faaliyet 

göstermektedirler.  

25 Nisan 2007 tarihinde kabul edilen “Hemşirelik Kanunu” nda Ruh Sağlığı ve 

Psikiyatri Hemşireliği alanında lisanüstü eğitimlerini tamamlayan hemşirelere uzman 

hemşire ünvanı verildiği ibaresi yer almıştır. Bunun yanısıra Psikiyatri Hemşireleri 

Derneği’nin çalışmaları sonucu Psikiyatri Kliniği Sorumlu Hemşiresi, Psikiyatri Kliniği 

Servis Hemşiresi, Psikiyatri Kliniği Poliklinik Hemşiresi, Acil Psikiyatri Hemşiresi, 

Adli Psikiyatri Hemşiresi, Alkol-Madde Bağımlılığı Hemşiresi, Geropsikiyatri 

Hemşiresi, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşiresi, Psikiyatik Rehabilitasyon 

Hemşiresi, Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Psikiyatri 

Hemşiresi olmak üzere psikiyatri hemşireliği alanındaki uzman hemşirelerin görev, 

yetki ve sorumluluklarına yönelik yönetmelik taslağı hazırlanmış olup Sağlık 

Bakanlığı’na gönderilmiştir.  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. AraĢtırmanın Tipi ve Tasarımı 

Araştırma, niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı 

tanımlayıcı bir çalışmadır.  

Niceliksel araştırma yöntemi, araştırma grubunun sosyodemografik özelliklerini 

ve genel bakış açısını değerlendirmek için tercih edildi. Niteliksel yöntem ise hemşirelik 

öğrencilerinin psikiyatri hemşiresinin rollerini nasıl algıladığını belirlemek amacıyla 

kullanıldı. Niteliksel araştırma yöntemi, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve 

bütüncül bir biçimde, ayrıntılı ve derinlemesine ortaya çıkarılmasını sağlar (Yıldırım ve 

Şimşek 2003; Kümbetoğlu 2005). Niceliksel araştırma grubu içerisinden seçilen 

katılımcıların konuya ilişkin öznel algılarını anlayabilmek ve konuyu onların diliyle 

ifade edebilmek için niteliksel yöntem tercih edildi. Niteliksel veri oluşturma tekniği 

olarak bireysel derinlemesine görüşme ve niceliksel veri toplama tekniği olarak anket 

yöntemi kullanıldı.  

Araştırmacı niteliksel araştırma yöntemlerini etkin kullanabilmek için 09-14 

Şubat 2004 tarihinde Sağlık İçin Sosyal Bilimler Derneği (SASBİL) tarafından 

düzenlenen “Sağlık Araştırmacıları İçin Niteliksel Araştırmada Temel İlkeler ve 

Uygulamalar” kursuna katıldı (Ek-3). 

 

3.2. AraĢtırmanın Yeri 

Araştırma İstanbul’da bir Hemşirelik Yüksekokulunda gerçekleştirildi. Bu 

Hemşirelik Yüksekokulu Türkiye’deki en eski hemşirelik yüksekokullarındandır. 1961 

yılında kurulmuştur. Okulda 9 anabilim dalı ve her anabilim dalında, alanında uzman ve 

deneyimli olan öğretim elemanları bulunmaktadır. Öğrenciler klinik uygulamalarında 

üniversiteye bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde çok çeşitli vaka görme imkanına 

sahiptir. Lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans ve doktora eğitimi de  verilmektedir. 

Ayrıca bu okul hemşirelik yüksekokulları arasında en yüksek ÖSS puanı ile öğrenci 

alan okullardan biridir. Okul öğrencilerinin çoğunluğunu, ailesi Karadeniz ve Marmara 

Bölgesinde yaşayan öğrenciler oluşturmaktadır.  
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3.3. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini 2005-2006 Öğretim Yılı Güz ve Bahar yarıyılları ve 

2006-2007 Öğretim Yılı Güz yarıyılında öğrenim gören 4. sınıf öğrenciler (N=213) 

oluşturmaktadır.  

Örneklem; amaçlı örneklem yöntemi ile belirlendi (Karataş 2002). Araştırmanın 

uygulandığı dönemde Psikiyatri Hemşireliği dersini tamamlayan öğrenciler örneklem 

grubuna dahil edilmiş olup, örneklem 157 kişiden oluşmaktadır.   

Araştırmanın niceliksel bölümüne çalışmaya katılmayı kabul etmeyen öğrenciler 

dahil edilmedi ve anket formu 136 kişi tarafından dolduruldu. Öğrencilerin %87’sine 

ulaşıldı.  

Araştırmanın niteliksel bölümü için örneklem sayısı araştırmanın tipine uygun 

olarak oluşturulması beklenen verilere göre belirlendi. Başka bir deyişle, katılımcılardan 

yeni bilgiler elde edilemez oluncaya ve elde edilen bilgiler tekrar etmeye başlayıncaya 

kadar veri oluşturmaya ve örnek seçimine devam edildi (Polit ve ark. 2001; Yıldırım ve 

Şimşek 2003). Bunun yanı sıra; birbirlerini etkilememesi amacıyla örnekleme dahil 

edilen katılımcıların birbirleriyle iletişimlerinin az olması dikkate alındı. Toplam 14 

öğrenci ile derinlemesine görüşme yapıldı. 

 

3.4. AraĢtırma Soruları 

Araştırma soruları şunlardır: 

1. Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin ruh hastalığı algısı ve tanımı nasıldır? 

2. Hemşirelik Yüksekokulu öğrencileri ruh hastalarını nasıl insanlar olarak 

    görmektedirler? 

3. Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin psikiyatri hemşireliğine ilişkin  

    değerlendirmeleri nasıldır (Psikiyatri Hemşireliği dersi ve klinik uygulamaları,  

    mesleğin uygulandığı ortam v.s.)? 

4. Hemşirelik Yüksekokulu öğrencileri psikiyatri hemşiresinin mesleki rollerini  

    nasıl tanımlamaktadır? 
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5. Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin ruh hastalığı ve hastalarına ilişkin kişisel  

    deneyimleri var mıdır (Aile bireylerinde hastalık öyküsü, ruh hastaları ile  

    karşılaşma v.s.)? 

Araştırma tanımlayıcı nitelikte olduğu için araştırma hipotezleri bulunmamaktadır.  

 

3.5. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada “anket formu” ve “yarı yapılandırılmış görüşme rehber formu” 

olmak üzere iki veri toplama aracı kullanıldı. 

 

3.5.1. Anket Formu 

“Anket  formu” araştırmacı tarafından geliştirilmiş olup, başlıca şu noktalarda 

bilgi toplamaya yönelik bir araçtır. 

 Öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri (yaş, doğum yeri, mezun olunan lise, 

anne ve babanın eğitim durumu, anne ve babanın mesleği,  kardeş sayısı, aile 

tipi),  

 Öğrencilerin hemşirelik bölümüyle ilgili düşünceleri,  

 Öğrencilerin ruhsal sorunları olan bireylere ilişkin düşünceleri,  

 Öğrencilerin Psikiyatri Hemşireliği dersine ilişkin değerlendirmeleri, 

 Öğrencilerin psikiyatri kliniklerinde çalışmaya yönelik düşünceleri, 

 Öğrencilerin psikiyatri hemşiresinin rollerine yönelik düşünceleri (Ek-1). 

 

3.5.2. Yarı YapılandırılmıĢ GörüĢme Rehber Formu 

“Yarı yapılandırılmış görüşme rehber formu” araştırmacı tarafından çalışmanın 

amacı doğrultusunda hazırlanmış olup, bireysel derinlemesine görüşmelerde kullanılan 

bir rehberdir (Ek-2).  

Görüşme rehber formunun soruları başlıca şu konuları kapsamaktadır: 

 Katılımcıların kendi kişilik yapılarını nasıl algıladığı, 

 Katılımcıların hemşirelik mesleğine yönelik düşünceleri, 
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 Katılımcıların ruhsal sorunları olan bireylere ilişkin düşünceleri, 

 Katılımcıların Psikiyatri Hemşireliği dersine ilişkin değerlendirmeleri, 

 Katılımcıların psikiyatri hemşiresinin rollerine yönelik düşünceleri, 

 Katılımcıların psikiyatri kliniklerinde çalışmaya yönelik düşünceleri. 

 

3.6. Verilerin OluĢturulması 

Araştırmada anket ve yarı yapılandırılmış bireysel derinlemesine görüşme 

yöntemi olmak üzere niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleri birlikte kullanıldı. 

 

3.6.1. Niteliksel Verilerin OluĢturulması 

Niteliksel veriler yarı yapılandırılmış bireysel derinlemesine görüşme yöntemi 

kullanılarak oluşturuldu.  

Yarı yapılandırılmış bireysel derinlemesine görüşme yöntemi, araştırma konusu 

ile ilgili konu başlıklarını içeren bir liste ışığında, katılımcıların konu başlıkları ile ilgili 

duygularını, düşüncelerini ve algılarını detaylı bir şekilde ifade etmelerini sağlayan bir 

yöntemdir (Holloway and Wheeler 1996; Polit ve ark. 2001). Araştırmada hemşirelik 

öğrencilerinin psikiyatri hemşiresinin rollerine yönelik algılarını daha iyi 

inceleyebilmek için yarı yapılandırılmış bireysel derinlemesine görüşmelerden 

yararlanılmasına karar verildi. 

Bireysel derinlemesine görüşmelerin öncesinde, Yarı Yapılandırılmış Görüşme 

Rehber Formu (Ek-2), ses kayıt cihazı ve görüşme yapılacak ortam hazırlandı.  

Görüşme rehber formunun pilot uygulaması için öncelikle Psikiyatri Hemşireliği 

dersini tamamlamış ve birbirleriyle  iletişimi az olduğu belirlenen iki öğrenci belirlendi, 

öğrencilerle ayrı ayrı görüşülerek çalışmanın amacı anlatıldı ve çalışmaya katılmayı 

isteme durumları soruldu. Kabul etmeleri üzerine görüşme için tarih ve saat belirlendi. 

Yapılan iki pilot görüşmeden sonra, görüşme kayıtları dinlenerek eksikler olup olmadığı 

değerlendirildi ve herhangi bir eksik belirlenmedi.  Bu uygulamadan sonra aynı kriterler 

göz önünde bulundurularak diğer görüşmeler gerçekleştirildi.  
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Her öğrenciyle birer görüşme yapıldı. Görüşmede öğrencinin de izni alınarak 

dijital ses kayıt cihazı kullanıldı. Görüşmeye başlamadan önce öğrenciye isminin gizli 

kalacağı, görüşmenin okul başarısını etkilemeyeceği ve düşüncelerini rahatlıkla ifade 

edebilecekleri belirtildi. Görüşmede öğrencilere yarı yapılandırılmış görüşme rehber 

formunda yer alan sorular ve görüşmenin gidişatına göre konu ile ilgili düşüncelerini 

daha iyi ifade edebilmelerini sağlayacak alt sorular soruldu. Görüşme süresi veri 

doygunluğu sağlanana kadar sürdürüldü. Genel olarak bakıldığında görüşme süresi 

ortalama 43 dakikadır. Görüşmelerde elde edilen veriler, transkripsiyonu yapılarak 

bilgisayar ortamına aktarıldı. Görüşme metinleri 385 sayfadan oluşmaktadır.  

 

3.6.2. Niceliksel Verilerin Toplanması 

Araştırmanın niceliksel verileri Psikiyatri Hemşireliği dersi alan öğrencilere, 

ders dönemi sonunda dağıtılan anket formlarıyla toplandı. Anket formundaki sorular tez 

izleme komitesinin görüşüne sunuldu, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra son şekli 

oluşturuldu. Araştırmacı öncelikle araştırmanın ve anketin doldurulmasına ilişkin 

açıklamaları yaptı, öğrencilerin sorularını yanıtladı ve anket doldurulurken öğrencilerle 

birlikte kaldı. Anketlerin tamamlanması için bir zaman sınırı konulmadı, anket ortalama 

yaklaşık 15-20 dakikada dolduruldu. 

 

3.7. Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırmanın niceliksel verilerinin değerlendirilmesinde frekans analizi 

uygulandı.  

Niteliksel verilerin değerlendirilmesinde Grounded Teori yaklaşımı kullanılmak 

istendi. Ancak veriler araştırmacının kavramsal çerçevesine yeni bir katkıda 

bulunmadığından dolayı görüşme metinleri içerisinde ana ve alt temalara ait bir içerik 

analizi yapıldı (Mason 1996; Yıldırım ve Şimşek 2003). Bu yöntem doğrultusunda 

görüşme kayıtlarının öncelikle araştırmacı tarafından transkripsiyonu yapıldı. Daha 

sonra her bir ifadenin kavramsal olarak ne anlam ifade ettiği belirlendi ve kavramlara 

göre kodlama yapıldı. Tüm görüşme verileri kodlandıktan sonra bir kod listesi 

oluşturuldu.  Görüşmeler tekrar değerlendirilerek anlam benzerliği olan ifadelere aynı 

kodların verilmesi sağlandı. Aynı kod altında sınıflandırılan ifadeler bir araya getirildi. 
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Araştırmanın amacı çerçevesinde öğrencilerin ifadelerinden alıntılar yapılarak bulgular 

bölümünde sunuldu.   

 

3.8. AraĢtırmada Sınırlılıklar 

 Araştırma 2005-2006 Öğretim Yılı Güz ve Bahar yarıyılında, 2006-2007 

Öğretim Yılı Güz yarıyılında İstanbul’da bir devlet üniversitesinin 

Hemşirelik Yüksekokulunda öğrenim gören ve Psikiyatri Hemşireliği dersi 

teorik ve klinik eğitimini tamamlamış öğrencilerle sınırlıdır. 

 Araştırmanın niceliksel bölümü anket formundaki sorularla sınırlıdır. 

 Araştırmanın niteliksel bölümü yarı yapılandırılmış görüşme rehber 

formundaki sorularla sınırlıdır. 

 Araştırmacının katılımcılarla aynı okulda görev yapmasının ve Psikiyatri 

Hemşireliği Anabilim Dalı’nda görevli olmasının da bir sınırlılık 

oluşturabileceği düşünülmüştür.  

 

3.9. Etik Konular 

Araştırmada gönüllülük ve anonimlik ilkeleri esas alındı. “Anket formu” 

uygulanacak gruba araştırma kısaca tanıtıldı ve çalışmaya katılmak isteyenlerin “anket 

formu” nu doldurması sağlandı. Bireysel derinlemesine görüşmeler için de öncelikle 

öğrencilere araştırmanın amacından bahsedildi ve ses kayıt cihazı kullanılacağı 

açıklandı. Kabul eden öğrencilerle yapılan görüşmelerde, görüşmenin başında 

katılımcının onamı ses kayıt cihazına kaydedildi. Katılımcıların kimlikleri gizlidir. 

Veriler takma isimlerle sunuldu. Araştırmanın katılımcıları incitecek ve travmatize 

edecek bir niteliği bulunmamaktadır.  
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4. BULGULAR 

Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin psikiyatri hemşiresinin rollerini nasıl 

algıladığını belirlemek amacıyla niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemlerinin 

kullanıldığı tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmadaki niteliksel veriler bireysel 

derinlemesine görüşmelere dayalı bulgular olarak, niceliksel veriler ise 

sosyodemografik özellikler, psikiyatri ve psikiyatri hemşireliğine yönelik bulgular 

olarak verildi. 

 

4.1. Niteliksel Veriler 

Araştırmada niteliksel veriler bireysel derinlemesine görüşme yöntemi 

kullanılarak elde edildi. Görüşülen öğrencilere takma adlar verildi. Niteliksel 

görüşmelerin bulguları aşağıda verilmektedir. 

4.1.1. GörüĢmeye Katılan Öğrencilerin Profilleri 

 

AYġE 

Ayşe 22 yaşındadır. Yurt dışında doğmuş fakat ilk, orta ve lise öğrenimini Trakya 

Bölgesinde küçük bir ilçede tamamlamıştır. Anadolu Lisesi mezunudur. Dört çocuklu 

bir ailenin üçüncü çocuğudur. Bir ablası öğretmen, diğer ablası üniversite öğrencisi, 

kardeşi ise lise son sınıf öğrencisidir. Ortaokul mezunu olan anne ve babası uzun yıllar 

işçi olarak çalışmış, şuan annesi işten çıkarıldığı için, babası ise sağlık problemlerinden 

dolayı çalışmamaktadır. Kendisini güvenilir, güler yüzlü, sessiz, sade ve iyi bir dinleyici 

olarak tanımlamaktadır. Arkadaşlık ilişkilerinin zayıf olduğunu, insanlara karşı güven 

sorunu yaşadığını ifade etmektedir.  Hemşirelik yüksekokulunu 4. tercihi olarak ilk 

yılında kazanmıştır. İstediği bölümün Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 

olduğunu ifade etmektedir. Ayşe üniversite hastanesinde öğrenci hemşire olarak 

çalışmaktadır. Araştırmanın yapıldığı dönemde çalıştığı hastanenin lojmanında 

kalmaktadır.  
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SEMA 

Sema 23 yaşındadır. Aslen Karadenizli olan Sema İstanbul’da doğmuş, ilk, orta ve lise 

öğrenimini burada tamamlamıştır. Düz lise mezunudur. İki çocuklu bir ailenin küçük 

çocuğudur. Lise mezunu olan abisi, babası ile birlikte tekstil alanında çalışmaktadır. 

Annesi işçi emeklisidir. Annesi ve babası ilkokul mezunudur. Kendisini yardımsever, 

duygusal, kinci, dayanıklı ve hareketli birisi olarak tanımlamaktadır. Hemşireli 

yüksekokulunu ilk tercihi olarak, ikinci yılında kazanmıştır. İstediği bölümün eczacılık 

fakültesi olduğunu ifade etmektedir. Sema yaklaşık bir buçuk sene üniversite 

hastanesinde öğrenci hemşire olarak çalışmış, annesinin sağlık sorunları nedeniyle 

ayrılmak durumunda kalmıştır. Ailesi ile birlikte yaşamaktadır.  

 

HALĠME 

Halime 22 yaşındadır. İç Anadolu Bölgesi’nde bir ilde doğmuş, 14 yıldır ise İstanbul’da 

ailesi ile birlikte yaşamaktadır. Düz lise mezunudur. Üç çocuklu bir ailenin en büyük 

çocuğudur. Ortaokul mezunu olan, 21 ve 17 yaşlarındaki iki erkek kardeşi de bir 

fabrikada işçi olarak çalışmaktadır. Annesi ilkokul mezunu bir ev hanımıdır. Babası 

ortaokul mezunu bir işçidir. Fakat yaklaşık 5-6 yıldır sağlık problemleri nedeniyle 

çalışamamaktadır. Kendisini güvenilir, içe kapanık, soğukkanlı birisi olarak 

tanımlamaktadır. Hemşirelik yüksekokulunu ikinci tercihi olarak, ikinci yılında 

kazanmıştır. İstediği bölümün endüstri mühendisliği olduğunu ifade etmektedir. Halime 

aile bütçesine destek olmak için özel bir klinikte yarı zamanlı olarak çalışmaktadır. 

Ailesi ile birlikte yaşamaktadır. 

 

HATĠCE 

Hatice 24 yaşındadır. Aslen Karadenizli olan Hatice Marmara Bölgesi’ndeki bir büyük 

şehirde ilk, orta ve lise öğrenimini tamamlamıştır. Sağlık Meslek Lisesi mezunudur. Üç 

çocuklu bir ailenin en büyük çocuğudur. Kendisinden küçük olan iki kardeşinden biri 

Marmara Bölgesindeki bir üniversitede Tıp Fakültesi, diğeri ise Ege Bölgesindeki bir 

üniversitede Kimya bölümü öğrencisidir. Anne ve babası ilkokul öğretmendir ve hala 

çalışmaktadırlar. Kendisini neşeli, aynı zamanda çok sinirli, sabırsız ve sorumluluk 

sahibi birisi olarak tanımlamaktadır. Üniversite sınavına girdiği ilk yıl bir taşra 

üniversitesinde sağlıkla ilgili bir bölümün ön lisans programını kazanmış, bir sene 

devam ettikten sonra bırakmıştır. Tekrar sınava girmiş ve ilk tercihi olarak Hemşirelik 
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yüksekokulunu kazanmıştır. İstediği bölümün ortaokul veya lise öğretmenliği olduğunu 

ifade etmektedir. Araştırmanın yapıldığı dönemde devlet yurdunda kalmaktadır. Aynı 

zamanda İstanbul’a yaklaşık 2 saat uzaklıktaki bir devlet hastanesinde bir buçuk yıldır 

hemşire olarak çalışmaktadır ve nişanlıdır.  

 

KEZBAN 

Kezban 22 yaşındadır. Aslen Karadenizli olan Kezban Marmara Bölgesi’ndeki bir 

büyük şehirde doğmuş, daha sonra babasının işi nedeniyle Karadeniz Bölgesi’ndeki 

küçük bir ile taşınmışlardır ve hala ailesi orada yaşamaktadır. Düz lise mezunudur. Üç 

çocuklu bir ailenin en büyük çocuğudur. Kendisinden daha küçük olan iki kardeşi 

üniversite sınavına hazırlanmaktadır. Annesi ortaokul mezunu bir ev hanımıdır. Babası 

lise mezunu bir devlet memurudur. Kendisini mükemmelliyetçi, bencil olmayan, sinirli 

birisi olarak tanımlamaktadır. Hemşirelik yüksekokulunu on ikinci tercihi olarak, ikinci 

yılında kazanmıştır. İstediği bölümün diş hekimliği veya endüstri mühendisliği 

olduğunu ifade etmektedir. Araştırmanın yapıldığı dönemde devlet yurdunda 

kalmaktadır.  

 

FATMA 

Fatma 23 yaşındadır. Karadeniz Bölgesi’ndeki bir şehirde doğan Fatma, 3 yaşındayken 

babasının işi dolayısıyla Karadeniz Bölgesi’ndeki başka bir ile taşınmışlardır. İlk, orta 

ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. Süper Lise mezunudur. Beş çocuklu bir 

ailenin üçüncü çocuğudur. En büyük ablası 29 yaşında, lise mezunu, evli ve İstanbul’da 

yaşamaktadır. Diğer ablası da lise mezunu, evli ve eşinin işi dolayısıyla Karadeniz 

Bölgesi’ndeki bir şehirde yaşamaktadır. 17 yaşındaki kız kardeşi lise son sınıfa, 10 

yaşındaki erkek kardeşi ise ilkokul beşinci sınıfa devam etmektedir. Annesi okur-yazar 

bir ev hanımıdır. Babası ise lise mezunu bir imamdır. Kendisini celalli, genellikle 

uyumlu ve içe kapanık birisi olarak tanımlamaktadır. Hemşirelik yüksekokulunu ilk 

tercihi olarak, ikinci yılında kazanmıştır. İstediği bölümün ingilizce öğretmenliği 

olduğunu ifade etmektedir. İkinci sınıfı bitirdikten sonra el pratiğini geliştirmek 

amacıyla bir ay özel bir hastanede çalışmıştır. Üniversitenin ilk yıllarında devlet 

yurdunda kalan Fatma, arkadaşıyla yaşadığı birtakım sorunlar nedeniyle yurttan 

ayrılmış ve araştırmanın yapıldığı dönemde evli olan ablasının yanında kalmaktadır.  
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SĠBEL 

Sibel 27 yaşındadır. Karadeniz Bölgesi’nde küçük bir köyde doğan Sibel, ilk ve 

ortaokulu bu köyde, lise öğrenimini ise köye yakın bir ilçede tamamlamıştır. Dört 

çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğudur. 30 ve 32 yaşında olan ilkokul mezunu abileri, 

babası ile birlikte çalışmaktadır ve evlilerdir. Kız kardeşi ise 21 yaşında, lise mezunu, 

evli ve İstanbul’da yaşamaktadır. Ev hanımı olan annesi ve babası ilkokul mezunudur. 

Kendisini insanlara yardım etmeyi seven biri olarak tanımlamaktadır. Üniversite 

sınavına girdiği ikinci yıl İstanbul’daki bir üniversitede sağlıkla ilgili bir bölümün ön 

lisans programını kazanmıştır. Mezun olduktan sonra, İstanbul’da bu alanda bir süre 

çalışmış ve bu mesleğin kendisine göre olmadığına karar vermesi ve annesinin 

rahatsızlanması nedeniyle işten ayrılarak ailesinin yanına dönmüştür. Dikey geçiş 

sınavlarına girmiş fakat başarılı olamamıştır. Daha sonra tekrar üniversite sınavına 

girmeye karar vermiş, memleketinde hem bir restoranda çalışarak, hem de dershaneye 

giderek tekrar sınavlara hazırlanmış ve hemşirelik yüksekokulunu kazanmıştır. İstediği 

bölümün biyoloji öğretmenliği olduğunu ifade etmektedir. Üniversitenin ilk yıllarında 

yurtta kalan Sibel 4 aylık evlidir ve üniversite öğrencisi olan eşi ile birlikte 

yaşamaktadır.  

 

NAZLI 

Nazlı 22 yaşındadır. Marmara Bölgesi’nde küçük bir kasabada doğan Nazlı ilk ve orta 

öğrenimini burada tamamlamıştır. Lise eğitimine kasabaya yakın bir ilçede devam 

etmiştir. Yol problemi nedeniyle lise üç ve dördüncü sınıfta, ilçede yaşayan bekar 

teyzesinin yanında kalmıştır. Yabancı Dil Ağırlıklı Lise mezunudur. İki çocuklu bir 

ailenin büyük çocuğudur. Kız kardeşi lise ikinci sınıf öğrencisidir. Annesi ev hanımı, 

babası işçi emeklisidir. Kendisini sinirli, çekingen, insanlarla ilişki kurmaktan 

hoşlanmayan birisi olarak tanımlamaktadır. Hemşirelik yüksekokulunu ilk yılında 

kazanmıştır. İstediği bölümünde hemşirelik olduğunu ifade etmektedir. Nazlı yaklaşık 

bir yıl üniversite hastanesinde öğrenci hemşire olarak çalışmıştır. Araştırmanın yapıldığı 

dönemde devlet yurdunda kalmaktadır.  
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DĠDEM 

Didem 24 yaşındadır. Ege Bölgesi’nde küçük bir ilde doğmuş, ilk, orta ve lise 

öğrenimini orada tamamlamıştır. Yabancı Dil Ağırlıklı Lise mezunudur. İki çocukluğu 

bir ailenin küçük çocuğudur. Ailesine çok düşkün biri olduğunu ifade etmektedir. 

Makine mühendisi olan abisi şuan yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Annesi ev 

hanımı, babası işçi emeklisidir. Hemşirelik yüksekokulunu 19. tercihi olarak, ikinci 

yılında kazanmıştır. İstediği bölümün eczacılık fakültesi olduğunu ifade etmektedir. 

Üniversitenin ilk yıllarında evde kalan Didem, maddi sıkıntılardan dolayı araştırmanın 

yapıldığı dönemde devlet yurdunda kalmaktadır.  

 

ELĠF 

Elif 21 yaşındadır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir ilçede doğmuş ve üç yaşına kadar 

orada yaşamıştır. Daha sonra babasının işi dolayısıyla İstanbul’a taşınmışlardır. İlk, orta 

ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. Düz lise mezunudur. İki çocuklu bir 

ailenin büyük çocuğudur. Demokratik bir aileye sahip olduğunu ifade etmektedir. 

Kendisinden üç yaş küçük olan erkek kardeşi İstanbul’da bir üniversitede veterinerlik 

fakültesi öğrencisidir. Annesi ev hanımı, babası apartman görevlisidir. Kendisini 

insanlarla iletişim kurmayı ve yardım etmeyi seven birisi olarak tanımlamaktadır. 

Hemşirelik yüksekokulunu 6. tercihi olarak, ilk yılında kazanmıştır. İstediği bölümün 

eczacılık fakültesi olduğunu ifade etmektedir. Ailesi ile birlikte yaşamaktadır.  

 

ZEYNEP 

Zeynep 22 yaşındadır. Karadeniz Bölgesi’nde bir ilde doğmuş ve altı yaşına kadar orada 

yaşamıştır. Daha sonra babasının işi dolayısıyla İstanbul’a taşınmışlardır. İlk, orta ve 

lise öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. Düz lise mezunudur. Beş çocuklu bir ailenin 

en küçük çocuğudur. Annesi ev hanımı, babası işçi emeklisidir. Kendisini sorumluluk 

sahibi, mükemmelliyetçi birisi olarak tanımlamaktadır. Hemşirelik yüksekokulunu 5. 

tercihi olarak, ikinci yılında kazanmıştır.  İstediği bölümün tıp fakültesi olduğunu ifade 

etmektedir. Zeynep yaklaşık üç ay üniversite hastanesinde öğrenci hemşire olarak 

çalışmıştır. Ailesi ile birlikte yaşamaktadır. 
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BETÜL 

Betül 21 yaşındadır. Ege Bölgesi’nde küçük bir köyde doğmuş, ilk ve orta öğrenimini 

orada tamamlamıştır. Lise öğrenimini ise köye yakın bir ilçede tamamlamıştır. Düz lise 

mezunudur. Dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğudur. Ablası ilkokul mezunu ve evli, 

bir kardeşi üniversite sınavına hazırlanmakta, diğer kardeşi ise ortaokul mezunudur. 

Annesi ve babası çiftçilikle uğraşmaktadır. Kendisini inatçı, duygusal ve girişken birisi 

olarak tanımlamaktadır. Hemşirelik yüksekokulunu 10. tercihi olarak, ilk yılında 

kazanmıştır. İstediği bölümün tıp fakültesi olduğunu ifade etmektedir. Araştırmanın 

yapıldığı dönemde devlet yurdunda kalmaktadır.  

 

SALĠHA 

Saliha 22 yaşındadır. Marmara Bölgesi’nde bir ilde doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimini 

orada tamamlamıştır. Anadolu Lisesi mezunudur. İki çocuklu bir ailenin büyük 

çocuğudur. Erkek kardeşi lise birinci sınıfa devam etmektedir. Anne babası on yıl önce 

ayrılmıştır. Saliha ve kardeşi, annesi ile birlikte yaşamaktadır. Babası, yaşadıkları ile 

yakın bir ilçede yaşamaktadır. Babası ile sık sık görüşmektedirler. Saliha babası ile 

mesafeli bir ilişkileri olduğunu, annesi ile ise çok iyi bir iletişimi olduğunu ifade 

etmektedir. Annesi işçi emeklisidir. Babası ise serbest meslekle uğraşmaktadır. 

Kendisini duygusal, sorumluluk sahibi, hayalci olmayan ve sinirli birisi olarak 

tanımlamaktadır. Hemşirelik yüksekokulunu 23. tercihi olarak, ikinci yılında 

kazanmıştır. İstediği bölümün diş hekimliği olduğunu ifade etmektedir. Saliha yaklaşık 

üç ay üniversite hastanesinde öğrenci hemşire olarak çalışmış, okul ve iş birlikte çok 

yorucu olduğu için işten ayrılmıştır. Üniversitenin ilk yıllarında devlet yurdunda kalan 

Saliha, araştırmanın yapıldığı dönemde arkadaşlarıyla evde kalmaktadır.  

 

BURCU 

Burcu 23 yaşındadır. Ege Bölgesi’nde küçük bir ilde doğmuş, ilk, orta ve lise 

öğrenimini orada tamamlamıştır. Anadolu Lisesi mezunudur. İki çocuklu bir ailenin 

büyük çocuğudur. Aile ilişkilerinin güzel olduğunu, ailesinin her konuda ona destek 

olduğunu ifade etmektedir. Kendisinden dört yaş küçük olan kardeşi Ege Bölgesindeki 

bir üniversitede kimya bölümü öğrencisidir. Annesi ev hanımı, babası işçi emeklisidir. 

Lise yıllarında başarılı bir öğrenci olduğunu ifade etmektedir. Kendisini hayatı çok 

sorgulayan, kendine ve çevreye analitik bir gözle bakan biri olarak tanımlamaktadır. 
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Hemşirelik yüksekokulunu 18. tercihi olarak, ilk yılında kazanmıştır. İstediği bölümün 

tıp fakültesi veya diş hekimliği olduğunu ifade etmektedir. Araştırmanın yapıldığı 

dönemde devlet yurdunda kalmaktadır. 

 

4.1.2. Tercih Nedenleri Ġle Ġlgili Elde Edilen Bulgular 

Öğrencilerle yapılan görüşmede hemşirelik mesleğine yönelik algılarını ve 

tutumlarını etkileyebileceği nedeniyle, hemşirelik bölümünü tercih ederken nelerin 

etkili olduğu soruldu. Öğrenciler genel olarak ailelerinin hemşirelik bölümünü tercih 

etmelerinde etkili olduklarını belirttiler.  

 

”Ailemin sağlıkçı olmama yönelik istekleri bunda çok önemli tabi. Çünkü 6. sınıftan beri bu 

vardı. Ablam üniversiteyi tıp kazanamadı. Bak ondan sonra ailede en parlak öğrenci, sen doktor 

olacaksın falan böyle (gülümsedi). Bu şekildeydi. Ondan sonra herhalde, herhalde demeyeyim 

gerçekten etki altında kaldığımı düşünüyorum.” (Ayşe) 

 

“(...) benim babam çok istiyordu, arkadaşının kızı öyle hemşireydi, oradan gelen bir şey vardı. 

Ve böyle yani hemşireliği seçtim.” (Sema)  

 

Ailelerin, öğrencilerin hemşirelik bölümünü tercih etmelerini istemelerinde 

hemşirelik mesleğinin iş bulma imkanının rahat olmasının etkili olduğu belirlendi.  

 

“(…) babam şey diyordu her zaman söyler zaten aç kalmazsın falan der. İşte her şekilden iş 

bulabileceğin bir meslek falan dedi işte.” (Kezban) 

 

Aile bireylerinin hastane deneyimlerinin olmasının da öğrencilerin hemşirelik 

bölümünü tercih etmelerinde etkili olduğu belirlendi. 

 

“(…) annem şey derdi mesela, o da der hala hani hastanede yatmışlığı falan var hani. Çok iş 

yapıyorlar orada hani. Aslında hastaneyi yürüten hemşireler falan der annem hep. Hani 

doktorlar bir geliyorlar ilaç yazıyorlar ama her şey her zaman hastanın başında olan 

hemşireler. Kutsal bir meslek falan filan diyor böyle.” (Kezban) 
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“(…) dedem on yıllık kanser hastasıydı. O da hani küçüklükten beri kızım sen hemşire ol, şöyle 

ol böyle ol (…)” (Fatma) 

 

Öğrenciler tercihlerinde ÖSS puanlarının ve sınav sisteminin de etkili olduğunu 

ifade ettiler.  

 

”Önümüzü kestiler. İşte üniversite sınavında önümüzü kestiler meslek liselilerinin (…)” 

(Hatice) 

 

”Aldıklarımın içinde en iyisi hemşirelikti diye düşünüyorum, bu puana uygun olan. O yüzden 

geldim.” (Halime) 

 

”Aslında biraz mecbur kaldım gibi bir şey yani. Hani tutar puanım o kadar olduğu için.” 

(Kezban) 

 

Hemşirelik mesleğini tercih ederken kişisel etkenler de ön planda 

bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili bazı öğrenci ifadeleri şöyledir: 

 

“(…) ilgili olduğumu ve hani bu konuda da yetenekli olduğumu düşünüyodum. İnsanlar arası 

ilişkileri hani onlara yardım etme, özveri hani bu tür şeyleri hissediyodum kendimde. Kişilik 

olarak yani yakın buluyodum bu mesleği kendime.” (Elif) 

 

“(…) hemşireliği isteyerek seçtim, severek geldim, istediğim bölümdü..” (Nazlı) 

 

Öğrencilerin hemşirelik bölümünü tercih etmelerinde sağlıkla ilgili bir alanda 

okuma isteklerinin de etkili olduğu görülmektedir. Buna ilişkin öğrenci ifadeleri 

aşağıdaki gibidir: 

 

“(…) seviyodum ya küçüklüğümden beri bu alanı seviyorum yani sağlıkla ilgili. Tıp olsun, 

hemşirelik olsun seviyorum.” (Zeynep) 

 

“(…) puanlarım geldikten sonra ha şu olabilir ha şu olabilir aralarına sağlık olması açısından 

düşündüm. Hani sağlık olsun bölümüm.” (Ayşe) 
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Tıp fakültesinde okumak isteyen fakat ÖSS puanı yeterli gelmediği için 

hemşirelik bölümünü tercih ettiğini ifade eden öğrencilerde bulunmaktadır. 

 

“(…) tıpla ilgili bir yer diye burayı yani hemşirelikler olabilir diye düşündüm.” (Betül) 

 

“(…) sağlık alanını her zaman düşünüyordum (…) Puana göre tabi sağlık alanında hemşirelik 

oldu.” (Elif) 

 

“(…) hemşireliği yazdım tıbba yakın bir meslek olduğu için (…) Hayatımdaki en önemli şeyin 

sağlık olduğunu düşündüğüm için bu alanda hizmet vermek istedim insanlara.” (Zeynep) 

 

Öğrencilerin hemşirelik bölümünü tercih etmelerinde, ailelerinde veya 

yakınlarında hemşirelik mesleğine sahip kişilerin olmasının da etkili olduğu belirlendi.  

 

“(…) benim kuzenim yine Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulundan mezun (…) 

Birazcık ta ondan dolayı özeniyordum zaten istiyordum.” (Sibel) 

 

“(…) hemşire ııı ailede bayağı var hemşire. Üç tane falan var (…) Teyzemin kızı hemşire, ııı bi 

annemin teyzesinin iki kızı hemşire.” (Halime) 

 

“(…) çevremde hemşire olan çok insan vardı (…) doktor, hemşire, sağlık sektörü içerisinde 

olan çok insan var. O yüzden bana etkileri çok büyük oldu.” (Burcu) 

 

“(…) benim halamda hemşire (…)” (Didem) 

 

Hemşirelik Yüksekokulları içerisinden Florence Nightingale Hemşirelik 

Yüksekokulu’nu tercih etmelerinde öğretmenlerinden etkilenen öğrenciler de 

bulunmaktadır.  

 

“(…) şey dedi işte hocam işte Nightingale hani iyi bir okul falan hemşirelikte iyi falan filan 

diye.” (Kezban) 
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”Tercih formumu teslim etmeye gittiğimde lise müdürüm yazdırdı … üniversitesi hemşirelik de 

vardı. Orayı sildirip burayı yazdırdı.” (Betül) 

 

“(…) hocalarım evet yani hemşirelik yazarsan o okulu yaz falan dediler.” (Didem) 

 

Hemşirelik Yüksekokulunun bir takım avantajlarından haberdar olan ve 

tercihlerinde bu durumu göz önününde bulunduran öğrenciler de bulunmaktadır. 

 

“(…) üst sınıflardan bir arkadaşım var burada (…) onla irtibata geçtim (…) bana bayağı 

anlattı okulu. İşte çok cazip geldi bende yazdım okulu (…) Kendi alanında iyi bir üniversite, işte 

yurtdışı imkanları var, 8 anabilim dalı var işte öğretim üyesi şudur, budur onları anlattı. 

İstanbul‟ da okumanın avantajlarından bahsetti hani burs imkanı şudur budur. Bana da cazip 

geldi açıkçası. Hani adı bir kere çok, Florence Nightingale, çok etkiledi.” (Fatma) 

 

“(…) dedim ki hani olacaksa Florence Nightingale belli, yani belli bir ekol olduğu için madem 

olacaksa en iyisi olsun. Öyle alelade bir bölüme gitmektense hemşireliği tercih ettim.” (Ayşe) 

 

“(…) okul için duyduklarım (…) eğitiminin çok ııı hani farklı olduğunu, uygulama alanlarının 

hani daha avantajlı olduğunu. Sonuçta iki büyük hastane var, Çapa ve Cerrahpaşa. Burada çok 

farklı vaka görme imkanımız var.” (Didem) 

 

Tercihleri çok ciddi nedenlere dayanmayan öğrenciler de bulunmaktadır. Bu 

durum meslek tercihlerinin ne kadar erken yaşlarda yapıldığını göstermektedir. 

 

“(…) aslında istediğim yer Hacettepe‟ydi (…) Sonra bunun ismi daha cazip geldi bana. O 

yüzden bunu yazdım. Hani bilgim olduğu için değil.” (Nazlı) 

 

”Meslekten önce okul için geldim diyebilirim.” (Didem) 

 

Bu okulu tercih etmenlerinde İstanbul’da olmasının da önemli etkisi olduğunu 

belirten öğrenciler bulunmaktadır. 
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“(…) İstanbul‟da olması önemliydi benim için. Yani şehir dışına çok fazla istemiyoduk hem ben 

hem de ailem.” (Elif) 

 

“ İstanbul‟a gelmek istediğim için bu okulu tercih ettim.”(Burcu) 

 

Hemşireliğin çok tercih edilebilir bir meslek olmadığını fakat ÖSS puanı yeterli 

geldiği için tercih ettğini belirten öğrenci ifadeleri de bulunmaktadır. 

 

“(…) ilk başa hemşireliği koymak biraz tuhaf geldi (...) ikincisine hemşireliği koydum.” 

(Halime) 

 

4.1.3. Eğitim Sürecine Yönelik DüĢünceler Ġle Ġlgili Elde Edilen Bulgular 

Öğrencilere üniversiteye ilk geldiklerinde neler hissettiği sorulduğunda, çoğu 

kampüsün fiziksel koşullarının olumsuz olduğunu, bekledikleri gibi bir üniversite 

ortamı bulamadıklarını belirttiler. Bu konu ile ilgili bazı öğrenci ifadeleri şöyledir: 

 

“(…) İlk, okula geldiğimde şey bir kere beklediğim gibi çıkmadı. Böyle şeyde Hacettepe‟deki 

kampüs çok güzeldi merkez kampüs (…) oranın hemşireliğinin şeyi sandalyelerinin 

görünümünün şeyi ay kırık dökük bir şey yani. Ne biçim aynen burası gibi okulun içi. Hiçbir 

farkı yok iç olarak (…) Dışı tabiî ki güzel (…) İşte şey kampüsü çok güzeldi. Burada  kampüs 

diye bir şey zaten yok uzaktayız. Hiç olmazsa herkesle arkadaş olabiliyordunuz. Yani böyle bir 

ortam vardı, dışarılarda oturmak çimenler şuydu buydu. Kaldığım yurdun bahçesi var 

kampüsün içinde. Gece dedim ya akşamları böyle karanlıkta oturuyorlar. Gitar çalan, şarkı 

söyleyen. O kadar güzel bir ortamdı ki (…)” (Hatice) 

 

”İlk geldiğimde çok şey bulmuştum, yani kötü. Hala o izlenimim devam ediyo…kampüs 

ortamıda yok. Yurt kız, okul kız, her taraf şey (…) Birde benim lisem iyiydi yani. Bu bina çok 

kötü bina olarak, okulu ondan beğenmiyorum. Kütüphanesi hiç içerikli değil. Satranç 

oynanacak, tenis oynanacak yerleri olması lazım. O da yok. Basket oynanacak bir yer yok (…)” 

(Betül) 
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Öğrencilerin çoğunluğu ilk seneyi çok zor geçirdiklerini, uyum sağlamakta 

zorlandıklarını belirttiler. 

 

“(…) ilk senem zor geçti açıkçası.” (Burcu) 

 

Öğrenciler uyum sağlamakta zorlanmalarının nedeninin bazen derslerle ilgili 

olduğunu ifade ettiler. 

 

“(…) dahiliye ve cerrahi aldıktan sonra biraz daha adapte oldum bu okula (…)” (Burcu) 

 

 Öğrenciler kimi zaman da ailelerinden uzak olmaları nedeniyle uyum 

sağlamakta zorlandıklarını ifade ettiler. 

 

”İlk sene çok zorlu geçti hocam. Yani her konuda mesela alışamadım. Ben aileme çok düşkün 

biriyim. Mesela okulda işte anne ben beş dakika sonra geleceğim hani onu bile haber verirken 

büyük bir şehir, hiç bir şey bilmiyosun, tecrübesizsin. O şekilde çok zorluk yaşadım ama 

okuldan hiçbir zorluk yaşamadım.” (Didem) 

 

Bazı öğrenciler ise okula uyumlarında stajların olumsuz etkisi olduğunu ifade 

ettiler. 

 

“(…) ilk birinci dönemin sonuna doğru alıştığımı hissettim. Ama ikinci dönemde Esaslar 

stajıyla beraber aslında hiç alışamadığımı gördüm (…) tekrar ÖSS‟ye girmeye karar verdim 

(…) Baktım ki aslında benim ailemin tekrar bir üniversite sınavına gireceğim, tekrar 

okuyacağım, böyle bir gücü yok. Ben böyle bir hayal boşuna kurmayayım. Üçü dördüde 

okuyayım ve meslek sahibi olayım dedim. Artık bu mantıkla ilerlemeye başladım. İşte bu mantık 

gitgide beni okula da alıştırdı, mesleğe de alıştırdı.” (Saliha) 

 

“(…) benim ilk dönem bir sorunum olmamıştı. Staja çıkmıyorduk biz. O zaman yoktu. O zaman 

ben hatta iyiki de yazmışım diyodum, çok güzel falan. Anatomiyi çok seviyodum çünkü.” 

(Zeynep) 
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Okula uyum sağlayamamalarında İstanbul’a yönelik önyargılarının 

bulunmasının da etkili olduğunu ifade eden öğrenciler bulunmaktadır. 

 

“(…) ilk başta okula geldiğim zaman İstanbul fobim vardı benim, İstanbul‟dan korkuyodum 

küçük yerde yaşadığım için (…)” (Nazlı) 

 

“(…) İstanbul‟a geleceğim için korktum biraz. Açıkçası işte çok büyük hani televizyonlardan da 

hep görüyoruz falan ya. Korkutucu geliyordu. Biraz korktum falan ama ondan sonra biraz işte 

mutlu oldum.” (Kezban) 

 

Öğrencilere eğitimleri süresince aldıkları derslerle ilgili düşünceleri 

sorulduğunda, özellikle birinci sınıfta aldıkları derslere yönelik olarak sıkıntı 

yaşadıklarını ifade ettiler. Bu konu ile ilgili bazı öğrenci ifadeleri şöyledir: 

 

“(…) işte farmakoloji, patoloji falan (…) zorladı beni. Onlar düşük geldiler. Ama meslek 

derslerim hep iyidir yani, BA, BB yani BB den aşağıya düşmemiştir.” (Kezban) 

 

“(…) yüksek lisans için birinci sınıf dersini düşünen hiç duymadım ben. Hiç mesela siz sordunuz 

biraz önce ben hiç birinci sınıf dersleri hiç böyle aklıma gelmedi hiç. O kadar şey silik 

yaşıyorum ki. Mesela şimdi birinci sınıf arkadaşlar var yurtta. Soruyolar ben onlara yardımcı 

olmak istemiyorum mesela. İşte felsefemi ya üff falan diyorum.” (Didem) 

 

“(…)(ilk yıl) Dersler şey çok böyle araştırma içine girdik. Böyle birden araştırmaya sokulduk. 

Herkes bir şeyleri araştır demeye başladı. Onu araştır bunu araştır yani. Araştırmak zor geldi 

bir an. Hani alışık olduğumuz bir şey değil, ezberle çek (…)” (Hatice) 

 

Hatice başka bir anlatımında hiçbir derse ısınamadığını ve derslere severek 

çalışmadığını ifade etti. 

“(…) bir türlü bir derse herhangi birine ısınamadım, bir türlü ısınamadım. Hani şu anda kalkıp 

yüksek lisans yapsam herhalde oturur düşünürüm hangisine başvurayım diye (…) Üniversite 

şeyi zor geliyor bana. Ben derslerime çalışıyorum. Çok şükür notlarım falan güzel. Ama severek 

değil bu çok zevk alarak çalışmıyorum. Hiçbir öğrencinin zevk alıp ta zannetmiyorum. Vardır 

olan vardır (…)” (Hatice) 
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Öğrencilere klinik uygulamalara yönelik  düşünceleri sorulduğunda, ilk 

yıllardaki klinik uygulamalar ile ilgili sıkıntılar yaşadıklarını belirttiler. 

 

“(…) staja giderken şey olurdu ilk iki sınıfta bir ve ikide ııı konstipe olurdum sabah.” (Halime) 

 

”Birinci sınıfta ben her perşembe günü okulu bırakmayı düşünüyordum. Hatta her Perşembe 

günü ağlardım. Perşembe günleri benim staj günlerim.” (Kezban) 

 

“(…) staj döneminde biraz zorluklar yaşadım birinci sınıfta. Yani bütün arkadaşlarımın da hep 

birlikte ifade ediyoruz sürekli konuşuyoruz kendi aramızda da. Hani o adaptasyon süresinin 

bize çok fazla yansıtılmadığını düşünüyoduk birinci sınıfta. Daha iyi bir şekilde olabilirdi diye 

düşünüyorum şuan geriye bakınca.” (Elif) 

 

“(…) ilk sınıftayken geçmek bilmiyordu günler. Ben staj günlerini yuvarlak içine almıştım, tik 

atıyordum böyle o gün geçtiği zaman (…) bir an önce bitsin diye. Hatta son staj günümden 

sonra eve geldiğim zaman herkese dondurma ısmarlamıştım. Bitti stajlardan kurtuldum felan 

diye.” (Zeynep) 

 

Bazı klinik uygulama alanlarının özellikle birinci ve ikinci sınıf öğrencileri için 

çok uygun olmadığı, öğrencilerin bu alanlardaki uygulamalardan etkilendiği belirlendi. 

 

“(…) nöroşirurjiydi benim ilk staja çıktığım yer, nöroşirurji çok ağır (…)  Hatta ben artık 

ondan sonra …‟ da staja çıkmamak için hep adresimi yanlış yazarım, farklı yazarım (gülüyor) 

adres istedikleri zaman …‟ da çıkmak için. Çünkü çok antipatim oluştu …‟ ya karşı.” (Kezban) 

 

“(…) birinci sınıfta stajlar çok moralimi bozdu. Asla hemşirelik yapmayacağım dedim (…) direk 

zaten ağır vakalarla mesela nöroloji bölümüne gittik. Çok ağır ben şuan bile oraya gidince 

tahammül edemiyorum. Çok etkileniyorum. O bölümlerde mesela çok moralim bozuldu.” 

(Didem) 

 

“(…) onkoloji çok beni psikolojik olarak yıkıntıya uğrattı yani uğradım.” (Didem) 
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Öğrenciler klinik uygulama alanlarında yaptıkları uygulamaların kendilerini işe 

yarar hissetmelerini sağladığını ve mesleğe bakış açılarını olumlu yönde etkilediğini 

belirttiler. 

 

“(…) bir şeyler yapmak belki de beni artık hani önemli olduğumu hissettirmişti (…) İşe 

yaradığımı hissetmek bana önemli olduğumu da hissettirmişti o zamanda. Bu yüzden sevmeye 

başlamıştım.” (Zeynep) 

 

“(…) cerrahide şey ııı pratiğe önem veriliyor ya pek fazla bana göre yani iyi pratik yaptırdılar, 

çok iyi yani (…) Ben şeyi biliyorum. Hastamın bir hastamın o kadar ilacı vardı. Tepsi 

bulamadım. Böyle kucaklamıştım hepsini, topladım odaya getirdim. Böyle nasıl iki büklüm 

yürüyorum hepsini bir koydum masanın üstü benim tedavimle dolmuştu. Öyle çok yoğundu 

güzeldi yani.” (Hatice) 

 

Öğrenciler klinik uygulama programına yönelik olarak mevcut sistemin etkili 

olmadığını, öncelikle teorik eğitimin tamamlanıp daha sonra klinik uygulamanın 

yapılmasının çok daha etkili olacağını belirttiler. 

 

“(…) bir hafta mesela hafta içine bölünmesi bu uygulamaların benim için yani bana aslında 

biraz şey geliyor, hani ilk daha yeni görüyorsun konuyu hatta konuların hepsini görmeden, 

hastalıkları görmeden direk o hastalık, hastalığı olan insanla karşılaşıyorsun (…) Ama hani 

böyle teoriğin hepsini görsek, ondan sonra uygulamaya çıksak bence daha güzel olur (…) 

Çünkü mesela ben bir hastalığın daha işte ne bileyim belirtilerini bilmeden, hemşirelik 

girişimlerini bilmeden direk o hastayla diyaloga giriyorum. Tamam, ben onu okurum, bakarım 

ama yani sonuçta öbür türlü daha çok bilgili olurum. Ne yapacağımı ne yapmayacağımı o gün 

içerisinde şey yaparım ama daha karşılaştıktan sonra araştırmak başka, onu karşılaşmadan 

araştırmak yani bilmek başka.”  (Sema)  

 

”Mesela baştan çıkıyoruz, hiçbir şey bilmeden çıkıyorsunuz. Tam okul bitince yani her şeyi 

öğrendikten sonra staj kalmıyor. Aslında her şey böyle birebir gitse daha güzel olur.” (Hatice) 
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Öğrenciler öğretim elemanlarından gördükleri olumlu desteklerin ve tutumların 

klinik uygulamalara yönelik motivasyonlarını artırmada etkili olduğunu belirttiler. 

 

“(…) hocalarımız yani hepsi olmasa da çoğunluğu destek oluyor stajlarda yani yapabilirsin, 

motive edebiliyor.” (Sibel) 

 

“Şu an rahat hissediyorum yani derse nasıl geliyosam, derse gelirken hiçbir zaman sıkıntı 

duymamışımdır (…) stajda da aynısını hissediyorum (…) hocaların tutumlarından 

kaynaklandığını düşünüyorum.” (Halime) 

 

”Sağ olsun birinci sınıf hocalarımız bana çok yardım ettiler. Normalde birinci sınıfta kan 

almazdık. Hep böyle esaslarda bakım falan yapardık. Ama hep bana şey diyorlardı, hani sen 

tamam bakımını da yap ama hemşire kan alırken git yanına bak. İşte biraz onu, korkunu yen 

falan diyorlardı. Yendim yani.” (Sema)  

 

Öğrenciler öğretim elemanlarıyla ilgili olarak özellikle ilk yıllarda, klinik 

uygulama alanlarında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade ettiler. Bu sıkıntıların nedeninin 

ise ilk yılları olması nedeniyle yeterli bilgiye sahip olmamalarına rağmen öğretim 

elemanlarının en iyi şekilde uygulama yapma beklentileri olduğunu belirttiler. 

  

“(…) bir yanlışınız olsa şey der, daha yeni gelmişiz. Hadi tamam ben sağlık meslek çıkışlıyım 

hadi tamam biraz şey yapabilirim, tolere edebilirim diye düşün. Ama yeni gelen öğrenci 

hemşireliğe daha yeni giriyor, daha yeni bilecek hani mesleğini sevecek. İşte bırakın gidin, 

yapamıyorsanız ne işiniz var, böyle bir şey olabilir mi ben buna inanamıyorum. Çok hakaretler 

işittik.” (Hatice) 

 

“(…) birinci sınıfta stajlar (…) orda çok rencide ettiler hocam. Yani sonuçta düz bir liseden 

gelmişsin, hiç bir şey bilmiyosun. Terimler sana çok yabancı, hastane ortamı öyle (…) 

Hocaların tutumu da çok farklıydı (…) hocalar çok mesela hastanın yanında insanı rencide 

etme durumu oldu. Yani ne bileyim derste mesela çok şey bekliyolar, destek olmadılar 

kesinlikle. Hoş değildi yani birinci sınıf.” (Didem) 
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Öğrenciler başlangıçta öğretim elemanlarının otoriter davranışları karşısında 

güçlük yaşamış ve ürkmüşlerdir. 

 

“Hocamız (…) ııı şey aslında normalde çok iyi bir insan böyle staj dışında. Ama stajda çok 

otoriter. Bir keresinde iğne yapacakken şey ampulü ilk kez yapacaktım. Ampulü kırmıştım falan 

böyle elimde. Hüngür hüngür ağlamaya başlamıştım hoca kızacak mı acaba bana diye (…) 

elimde kırarken ampulü elimde kırıldı. Acaba hoca kızacak mı diye ben ağlamaya başladım 

falan. Ne yapsak ya bir adım atsak acaba hoca bir şey der mi falan diye şey vardı yani, biraz 

korkuluyduk. Benle birlikte olan bütün arkadaşlarım öyleydi.” (Kezban) 

 

“(…) beklentileri hocaların ve benimde uygulamada bazı şeyleri bilmemem, çoğu şeyi 

bilmemem işte nasıl sterilliğe dikkat edicem işte yanlış mı yaptım doğru mu yaptım, hoca bana 

kızacak mı genelde kızıyodu hocalar (…)”  (Halime) 

 

Öğrenciler okulun genel eğitim programından çok memnun olduklarını, özellikle 

klinik uygulama alanlarının diğer üniversitelere kıyasla daha avantajlı olduğunu 

belirttiler. 

 

“(…) eğitiminin çok ııı hani farklı olduğunu, uygulama alanlarının hani daha avantajlı 

olduğunu. Sonuçta iki büyük hastane var, Çapa ve Cerrahpaşa. Burada çok farklı vaka görme 

imkanımız var. Benim diğer şehirlerde de okuyan arkadaşlarım var ama hani birçok vakayı 

görmüyolar. Mesela ameliyatlara girmediler. Psikiyatri servisini görmüyolar. Sadece 

polikliniklerde. Yani o yüzden bende çok memnunum. Hani birçok katkısı olduğunu 

düşünüyorum.” (Didem) 

 

Her koşulda okulda geçen süre ilerledikçe öğrencilerin okula alışma ve okulu 

benimseme düzeylerinde de ilerleme görülmektedir. 

 

“(…) eskiden de öğrencilerin söylediği bir şeydi galiba birinci sınıfta sevmiyorsunuz, ikinci 

sınıfta alışıyosunuz, üçte sevmeye başlıyosun, dörtte bırakmak istemiyosun diyolar. Böyle bir 

sözde var. Bende tamamen katılıyorum buna gerçektende.” (Zeynep) 
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4.1.4. HemĢirelik Mesleğine Yönelik DüĢünceler Ġle Ġlgili Elde Edilen Bulgular 

Öğrenciler, hemşirelik mesleğine yönelik olarak genellikle ilk yıllarda 

tedirginlik ve ön yargı yaşadıklarını fakat giderek bu mesleği daha çok benimsediklerini 

belirttiler.  

 

“İlk sene tedirginliğim olsa da şuan çok seviyorum ve isteyerek çalışıyorum.” (Didem) 

 

“(…) ikinci sınıftan itibaren yükselen bir çizgi şeklinde. Giderek daha fazla seviyorum (…) 

başka hangi mesleği yapabilirim diye düşündüm. Ben hemşirelikten başka yol bulamadım. İyiki 

de bırakmamışım, iyiki de ara vermemişim. Çünkü zamanın önemli olduğunu düşünüyorum ben. 

Ne kadar hani mesleğinize atılırsanız zamanında hani ııı çalışmak demeyeyim sadece para 

kazanmak anlamında söylemiyorum ama öğrenciyken pasif kalıyosunuz bir yerde. Çok fazla 

insanlara ciddi anlamda destek olamıyosunuz. Bu yüzdende ne kadar erken yaşta başlarsam 

hem kendime hani iş anlamında doyuma daha fazla ulaşmış olacağım. Hem de insanlara hani 

genç yaşımda dinamik bir vücutla, bir bedenle daha çok yararlı olacağım. O yüzdende hiç 

pişman değilim. İyiki de bırakmamışım iyiki de devam ediyorum.” (Zeynep) 

 

Hemşirelik mesleğinin zor ve yıpratıcı bir meslek olduğunu ifade eden 

öğrencilerde belirlendi. 

 

“(…) ilerde ev hayatına kendin atıldığın zaman, evlilik olduğu zaman bazı zorluklarını 

yaşayabilirdim. Hani iş zamanının çünkü uzun olması, düzenli olmaması gerçekten yıpratıcı 

meslekler arasında.” (Elif) 

 

Öğrenciler hemşirelik mesleğinin toplum tarafından yanlış algılandığını, 

rollerinin yeterince bilinmediğini, sorun çözme ve bakım verme gibi çok önemli rolleri 

olduğunu belirttiler. 

 

“(…) hemşirelik mesleğini bende buraya geline kadar hani iğne yapan, giden o tarz bilen 

biriydim herkes gibi. Ama şuan öyle olmadığının farkındayım yani (…)  Şuan kesinlikle anahtar 

olduklarını düşünüyorum. Çok gerekliler ama gerekliliğin farkında değil diye insanlar 

düşünüyorum. Yani sorun çözmede kesin anahtarlar, çok gerekliler. Özeller bence hemşireler.” 

(Nazlı) 
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“(…) hepsinin ortak görevi bakım vermek, primer görevi budur. Zaten mesleğimizi bağımsız 

yapan görevimiz zaten bizim bu (…)” (Zeynep) 

 

Elif bir anlatımında hemşireliğin şefkat gerektiren bir meslek olduğunu ifade 

etti. 

 

“(…) birçok kişi hani eğer hemşireliği gerçekten severek seçmişse hani o şefkat duygusunu 

içinde barındırdığını düşünüyorum.” (Elif) 

 

Bazı öğrenciler ise hemşirelik mesleğinin genellikle kişiyi tüketen ve ruh 

sağlığını etkileyen bir meslek olduğunu belirttiler. 

 

“(…) hastanede yatarken karşı klinik psikiyatri kliniğimiydi yani bir psikiyatri hemşiresiyle 

karşılaşmıştım (…) Gergin bir bayandı (…) Benim servisimde yani normal göğüs servisinde 

çalışan hemşirede depresyon tedavisi falan görüyodu. O zaman düşünmüştüm ben hemşirelik 

okuyorum o sırada ya bütün hemşireler böyle gergin insanlar mı diye düşünmüştüm (…) 

Düşünmüştüm bendemi böyle olacağım diye. (Burcu) 

 

(Staj servisindeki hemşire) “Hiç te tükenmemiş!! (yüzünde şaşkınlık ifadesi)” (Didem) 

 

Öğrenciler hemşirelik mesleğinin görev sınırlarının belli olmaması, mevcut 

hemşire sayısının yetersiz olması ve bu mesleği sevmeden yapan birçok hemşirenin 

bulunması nedeniyle ülkemizde hakettiği saygıyı görmediğini belirttiler. 

 

“(…) hemşirelerin yoğun iş temposu, hemşire sayısının uyuşmaması nedeniyle veya hemşireye 

farklı iş görevleri aslında onun üstünde olmayan farklı işler verilmesi nedeniyle hastalarıyla 

çok fazla ilgilenmeyen bir hemşire modeli çıkıyo şuan Türkiye‟de.”  (Elif) 

 

“Toplumda gerekli saygıyı da görmüyorlar bazen. Hani hemşire damgası diye bir şey var 

gerçekten. Hemşire dediğin zaman insanlar hemen doktorla ilişkisi olan insan gibi bakıyorlar. 

Gerçi bunda bazı şeylerinde doktorun sağ kolu gibi görüşlerinde etkisi var (…) hemşireliği 

sevmeden gelen birçok arkadaş olduğu için o yüzden bu şekilde devam ediyo.” (Nazlı) 
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Bazı öğrenciler, Nazlı’nın ifadesine benzer şekilde, hemşirelik mesleğini 

sevmediklerini ve kendilerine uygun bulmadıklarını belirttiler. 

 

“Hemşireliği ben baştan beri sevmedim zaten. Ön lisans programına gitmemin sebebi de 

bundan kurtulmaktı. İki yıllıktan dikey geçişle hemen başka bir bölüme kaçacaktım.”  (Hatice) 

 

“(…) kazandığımı duyduktan sonra bir ay falan evde kaldım kayıt esnasında. Eee o bir ay 

benim için tam bir felaketti. Yani hayatımda geçirdiğim en kötü dönemlerden biriydi 

diyebilirim. Çünkü insanlar kötüydü. Ben kendi kendimi alıştırmaya çalışırken birde insanları 

alıştırmak vardı. O çok tuhaf. Ya insanlar beni alıştırsın, bu okulda okuyacak olan benim. O 

kadarda kötü değil ki. Şimdi kötü olmadığını gönül rahatlığıyla söylüyorum (…) iyi bir öğrenci 

olarak görürlerdi beni. Birde direk çok kötü bir öğrenci damgasını vurdular durup dururken. 

Kimseye derdimi anlatamadım. Oysaki benim morale ihtiyacım vardı…hem kendimle içimde 

uğraşıyorum. Zaten istemediğim bir şey. Hem de insanlarla uğraşıyorum. Ya bu çok zor bir 

süreçti benim için…İnsanlardan kurtulmak için okula gelmeyi tercih etim.” (Saliha) 

 

Hatice bir başka ifadesinde üniversite mezunu olmanın çalışma koşulları 

açısından herhangi bir farklılık yaratmadığını belirtti.  

 

“(…) üniversite mezunu oluyorsunuz. Çok böyle şey, fazla gelişme şeyi yok yani (…) Nasıl 

diyeyim tamam değişik vakalarla karşılaşılıyor ama yine küçümsemek için söylemiyorum bütün 

herkesle aynı seviyede tutuluyorsunuz. Çoğunlukla lise mezunu falan (…) Aynı şeyde, bütün 

imkanları aynı farklı hiçbir şey yok. Bir aldığınız maaş azıcık bir farklı olacak. Onun dışında 

hiçbir şey yok. Kendinizi de geliştiremezsiniz çünkü onun dışına çıkamıyorsunuz.” (Hatice) 

 

Nazlı ise hemşirelik mesleğinde standartlaşmanın olmasının gerekliliğini ve 

çalışma koşulları açısından önemi ifade etti. 

 

“Standart olması gerekiyo bence, branşlaşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü buradan ben 

mezun olacağım mesela bir dönem sonra ama hiçbir alanda ben tamamen bu alana hakimim 

diyemiyorum. Hani bunun en azından bir yıl daha eklenebilir, bir branşlaşma olabilir. Bu hani 

ihtiyaca göre olsun, devlet yönlendirsin yine. Ama bu gerekli diye düşünüyorum. Yine bu lise 

var, lisans var. Bunların ortadan kalkması gerektiğini düşünüyorum. Ne bileyim ortak bir plan 

izlenebilir okullarda. Her okul farklı. Bazısı uygulamaya yöneliyo, bazısı teoriğe yöneliyo. 

Bunların farklılığı alana vuruyo bir şekilde.” (Nazlı) 
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Bazı öğrenciler mesleki deneyimin özgüvenlerini artırdığını ve iletişim 

becerilerini olumlu yönde geliştirdiğini belirttiler. 

 

“Kendime güvenimi arttırdı orası (…) Yani çok iletişimde gelişti (…) Hastalarla falan böyle çok 

rahat iletişim kurabiliyorum artık.” (Halime) 

 

“Şu anda ikinci sınıftaki staja çıksam şu anda steril, çalıştığım içinde belki bilmiyorum dikkat 

ediyorum, el pratiği de olduğu için öyle korkacağımı falan sanmıyorum.” (Halime) 

 

Bazı öğrenciler ise birtakım çalışma alanlarının çok stresli ve yıpratıcı olduğunu 

ifade ettiler. 

 

“Trafik kazası çıkıyor, işte boğulmalar çıkıyor, kalp krizi çıkıyor. Ya böyle o kadar aktif 

şekilleri çıkıyor. Bir de ben hemşire şoför çalışıyorum, doktor yok benim yanımda. Onun stresi 

çok fazla (…) O korku, o stres insanı bitiriyor yani, çok yoruluyorum o yüzden (…) Sorumluluk 

bana kalıyor. Hadi sen karar ver diyorlar. Vereceksin ver değil. Sonuçta tek sen varsın. O 

aşama çok zor yani o yoruyor işte beni.” (Hatice)  

 

“(…) onkolojide bilmiyorum staj yapmışsınızdır da, oradan bir müddet bir şeyler alırsın ama 

hani tükenirsin. Onkolojideki genel ben orada çalışmıştım bir ay ve oradaki hemşirelerin çoğu 

antidepresan kullanıyor. Hani belli bir zararları var.” (Fatma) 

 

Öğrenciler genellikle mezuniyetten hemen sonra ilk çalışmak istedikleri alan 

olarak uygulama becerilerini geliştirebilecekleri ve uzmanlaşabilecekleri alanları tercih 

ettiklerini ifade ettiler. Öte yandan çoğu öğrenci birden fazla alana ilgi duyduğunu ve 

çalışmak isteyebileceğini belirtti. 

 

“(…) alan olarak cerrahi alanını düşünüyorum ve psikiyatri alanını düşünüyorum. Hani 

cerrahide bir deneyimin olması amacıyla. Çünkü psikiyatride liyezon hemşireliği, konsültasyon 

liyezon hemşireliği olabilir. Öyle bir deneyimimin de olmasını istiyorum cerrahide.” (Elif) 
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“(…) tüp bebek istiyorum. Tüp bebek stajına çıkmıştım. Oradan ya güzel uzmanlaşılacak bir 

alan istiyorum böyle normal bir şey istemiyorum. O yüzden onu düşünüyorum ama çokta kararlı 

değilim. Yoğun bakım gibi bir alanda olabilir. Ama böyle sertifikalı, güzel, kendimi 

geliştirebileceğim bir alan olmasını istiyorum (…) Psikiyatride olabilir. Ama işte o sonlarda 

(…) Adli hemşirelik olabilir mesela. Çok ilgimi çekti (…) Yani böyle uzmanlık gerektiriyo, 

yüksek lisans falan gerektirdiğinden bahsettiler (…) Yani biraz uzmanlık böyle geliştirilebilecek 

bir alan, kendimi geliştirebileceğim bir alan istiyorum.” (Nazlı) 

 

“(…) ilk etapta yoğun bakım isteyeceğim. Çünkü bunu el pratiği gelişsin, tamamen kendini 

hemşire olarak hissetmek için şart görüyolar. Bunu yapmak gerekiyo diyolar. Bu nedenle 

aslında ben yoğun bakım istiyorum. İkinci sırada acil gelir. Acile de yoğun bakım oranında 

diyolar. Üçüncü olarak ta cerrahi gelir, yine aynı sebepten dolayı. Yani bunların üçü aynı 

sebepten dolayı.” (Saliha) 

 

Öğrencilerin çalışmayı istemedikleri alanların başında çocuk ve onkoloji 

servisleri gelmektedir. Bu konu ile ilgili bazı öğrenci ifadeleri şu şekildedir: 

 

“(…) kesinlikle çalışmam çocukta (…) çocuk hastalıkları kesinlikle istemiyorum (…) 

kıyamıyorum yani çok acıyorum ben çocuklara, hani onlara dayanamıyorum. Ben çok 

ağladığımı hatırlarım yani çocuk stajında, her gün ağladığımı bilirim.” (Sema) 

 

“Bir onkolojide çalışamam.” (Didem) 

 

Öğrencilerin çoğunluğu yüksek lisans yapmayı istediğini ifade ettiler. Fakat 

ingilizce bilgisinin yetersizliği, maddi sıkıntılar ve bazı ailesel nedenleri engel olarak 

gördüklerini belirttiler. Yüksek lisans yapmayı istedikleri alanlar ise çeşitlilik 

göstermektedir. Bu konu ile ilgili öğrenci ifadeleri aşağıdaki gibidir: 

 

“(…) bir zamanlar yüksek lisans düşünüyordum. İşte çok zorladım nişanlımı. Yapacaksın dedim 

(…)  onun yapmaması benim önümü kesti gibi bir şey oldu. Ben şeyi kabul etmiyorum, biraz 

hani geri düşünceli gibi mi bilmiyorum nasıl algılanabilirse, ben yüksekte olup o daha şeyimde 

kalsın istemiyorum.” (Hatice) 
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“Akademik kariyer yapmak için biraz daha maddi imkanların olması ve onlara belki bazen 

zaman ayırman gerektiğini, çalışmadığın zaman bile kendin sürdürmen gerektiğini bir şekilde 

olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden birkaç yıl çalışıp belki öyle.”  (Halime) 

 

4.1.5. Psikiyatriye Yönelik DüĢünceler Ġle Ġlgili Elde Edilen Bulgular 

Öğrencilerin birçoğu psikiyatriye yönelik ilgilerinin olduğunu, felsefe, psikoloji 

ve psikiyatriyle ilgili kitaplar okuduklarını ve bu okula başladıktan sonra da psikiyatri 

hemşireliği dersini ve klinik uygulamasını merakla beklediklerini belirttiler. 

 

“(…) ben zaten psikiyatriyle ilgiliydim (…) kitapları olsun falan çok okuduğum vardı. Sofinin 

dünyasıyla başladım felsefeyle. Arkasından psikoloji, psikiyatri kitapları okumuşumdur.” 

(Zeynep) 

 

“(…) sınavı kazanıp girdiğimde psikiyatri bölümü olduğunu da öğrenmiştim (…) Keşke bir an 

önce görsem şu dersi de daha böyle ee bilgili olsam (…)” (Sibel) 

 

“Psikiyatriyle ilgili yani kişisel ilişkilerle ilgili, iletişimle ilgili, işte psikolojik durumumuzla 

ilgili bazı kitaplar okuyodum daha öncesinde ve ilgiliydim.”  (Elif) 

 

Öğrencilerin büyük bir kısmı ailelerinde, akrabalarında, arkadaşlarında ya da 

yakın çevrelerinde ruhsal sorunları olan ve psikotrop ilaç kullanan kişiler olduğunu 

belirttiler. 

 

“Annemin ilk doğumlarında şey tansiyon yüksekliğinden ilk iki çocukları ölmüş. Bir hafta 

yaşamış erken doğmuş bir hafta yaşamış ikisi de ölmüş. Annem ondan sonra işte sinir ilaçları 

kullanmaya başlamış. Ve sürekli de kullanıyor. Annem insidon kullanıyor (…) ona Laroksil 

verdiler.” (Sema) 

 

“(…) halamın oğlu, mental geriliği var (…) birde amcamın oğlu var (…) yengem antidepresan 

kullanmış sanırım hamileyken (…) mental gerilik var (…)” (Kezban) 

 

“(…) dayım ve yengem bir süre depresyon tedavisi görmüşlerdi (…) dayımların ilk çocukları da 

hiperaktivite tedavisi gördü.”  (Burcu) 
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“(…) yurtta (…) anoreksia idi bir arkadaşım (…) çok sevdiğim bir insandı (…) Bana tanılar 

falan koymaya başlamıştı artık (…) bulimiasın şöylesin böylesin diye. İşte sabah ben mesela 

uyanıyorum, yatağımda yiyecekler buluyorum. İşte sürekli bana bir şeyler yedirmeye çalışıyor 

(…) hocayla görüştüm (…) Onlar bir şekilde tedavisini yaptılar çok şükür.”  (Fatma) 

 

Bazı öğrenciler ise kendilerinin de ruhsal sorunları yaşadıklarını ifade ettiler. 

 

“Bende de oldu bir ara sanırım. Ama ben nasıl yendim bilmiyorum. Ne tedaviye gittim, ne bir 

şeye gittim (…) Otobüste ağlardım, giderken ağlardım. Ben otobüsten on kere indiğimi 

biliyorum hiç abartısız. Otobüste ağlamayayım diye iniyorum, biraz sonra biniyorum tekrar 

iniyorum bu şekil. Nasıl atlattığımı bilmiyorum.”  (Hatice) 

 

Bazı öğrencilerin ise kendi sorunlarına tanı koydukları belirlendi. 

 

“(…) bende de şey var mesela çok aşırı düzen. Hani düzen olmayan bir ortamda ya da dağınık 

bir ortamda ben kesinlikle ders çalışamam, kesinlikle oturup televizyon izleyemem, kitap 

okuyamam (…) her konuda, bir konuda değil. Bence bu obsesif kompulsif kişilik bozukluğu 

diyebilirim. Hani tam o tanı değil de yani tam bu tanıyı da koymak istemiyorum ama hani çok 

aşırı böyle hani sinirleniyorum. (…) Bu son gittiğimde de annem bana çok sinirlendi. Sende 

muayene olup gelseydin dedi bana mesela (gülüyor).” (Didem) 

 

“(…) ben mesela kendim birinci sınıftayken depresyona girdiğimi düşünüyodum (…) uzun 

sürmüştü bayağı üç ay felan sürmüştü diye hatırlıyorum. İkinci dönemin tamamını nerdeyse 

kaplıyordu benim bu halim. Mesela kim bana nasılsın diye sorsa ben ağlamaya başlıyodum 

yani. İyi değildim çünkü. Direk cevabı hani ağlayarak veriyodum ben. Ve herkese tanıyıp 

tanımadığım ilk defa konuştuğum herkese sorunlarımı anlatıyodum. Mutsuzdum (…) o kadar 

kendimi bırakmıştım ki herkese anlatıyodum. Yani ilk defa belki otobüste birisiyle tanışıyodum. 

Ona bile bütün sorunlarımı anlatıyodum yani.” (Zeynep) 

 

Öğrencilerin çoğunluğu psikiyatri hemşireliği dersini almadan önce ruhsal 

sorunu olan bireylerle herhangi bir şekilde karşılaştıklarını belirttiler. 
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“(…) psikiyatrik sorunu olan (…) karşılaştım. Bizim mahallede de vardı zaten öyle olan (…) 

Bende geçerken gördüğüm olmuştur böyle marketlerde falan.”  (Halime) 

 

“(…) psikiyatri stajına çıkmadan önce başıma geldi böyle bir şey. Otobüse bindim. Yanımda 

işte akli dengesi yerinde olmayan biri, sürekli konuşuyor, işte rahatsız edici davranışları vardı.” 

(Sibel) 

 

Öğrencilere psikiyatri dersini almadan önce ruhsal sorunu olan biriyle 

karşılaştıklarında nasıl tepki verdikleri sorulduğunda, büyük bir kısmı aşırı tepkilerde 

bulunmadıklarını fakat zarar verici bir davranışta bulunursa ortamdan uzaklaştıklarını 

ifade ettiler. 

 

(ruhsal sorunu olan biri otobüste yanına oturduğunda)”(…) benim her şeyde ilk önce 

kardeşlerim, annem babam aklıma gelir. Ya derim hiç kendimi değil de ben yaşasaydım o sorun 

değil de, ya onlar yaşasaydı, onlar bu duruma düşseydi ne olurdu. O yüzden şey yapmam yani, 

oturması rahatsız etmiyor. Bende otururum. Böyle bana zarar verecek bir tepkide bulunmadığı 

sürece yanında otururum…hemen annem, babam, kardeşlerimin yerine koyuyorum, kendimi 

koymuyorum. Ama onları, o bir şey oluşturuyor böyle. O yüzden hiç yapmam yani kalkmam. 

Ama zarar verici bir tepkide bulunursa böyle ne bileyim hani dokunur, şey yapar o zaman 

kalkıyorum.” (Hatice) 

 

“(…) deli diye tabir ettiğimiz insanlar yollarda çok fazla olurdu. Eee geçerlerdi, laf atarlardı. 

İşte bakarsın paçası şurada, ayakkabısı burada. Böyle insanlar çok (…) Hani kalkıp bana bir 

hareket yapsa korkar kaçardım ama onun haricinde kaçmazdım, üzülürdüm hatta.” (Saliha) 

 

“(…) psikiyatri stajına çıkmadan önce başıma geldi böyle bir şey. Otobüse bindim. Yanımda 

işte akli dengesi yerinde olmayan biri, sürekli konuşuyor, işte rahatsız edici davranışları vardı. 

Ben biraz tedirgin oldum, kalktım.” (Sibel) 

 

Öğrenciler, ruhsal sorunu olan kişilere yönelik verecekleri tepkilerde dış 

görünüşün de önemli olduğunu belirttiler. 
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“Bazen insanlar evet kendi kendine konuşur. Sana hissedersin zarar verip veremeyeceğini ya da 

bir şekilde hani ondan o elektriği alırsın, bazen oturursun bazen de kalkarsın yani. Bu kişinin 

dış görünüşü ile de alakalıdır. Hani böyle sokakta yaşayan insanlar var ya ha tabiî ki ondan 

önce oradan kalkarım, uzaklaşırım. Bir şekilde ya kokusu rahatsız eder, işte görünüşü. O 

şekilde kalkarım.” (Fatma) 

 

…Ailemde de var ama şeyden mesela bu mesela saçları uzun uzun kirli işte üstü başı kirli 

görünen insanlar, onlardan biraz uzak hani sokakta yürürken falan uzak durmaya 

çalışıyorum…ama mesela şeylere yakınımdır ailemde de olduğu için, bildiğim için. Mental 

onlara falan işte daha, hani korkmam onlardan, geri çekilmem. Hani böyle insanlarda şey 

vardır tiksinti falan. O yoktur bende… (Kezban) 

 

Öğrenciler psikiyatri hemşireliği dersi klinik uygulamasına çıkmadan önce 

hastalarla iletişim konusunda yoğun endişe yaşadıklarını belirttiler. 

  

“İlk başlarda şeydi. Hani böyle normal, çünkü hep biz böyle yatan bir hastaya bakım verdiğimiz 

için çok farklı geliyordu bana. Hani fizik bakımdan normal olan insanlar, yatmayan insanlar. 

Onlarla anlaşabilecek miyim, anlaşmayacak mıyım, nasıl davranacağım öyle çok bir korku 

vardı açıkçası.” (Sema)  

 

“Çok fazla onlarla iletişim kurulamayacak, bir şey yapamayacağımı düşünüyodum.” (Nazlı) 

 

“Dersi almaya başlayınca işte bir filmde izlemiştik zaten. Guguk Kuşuydu galiba. Oradaki 

hastaları falan görünce çünkü bazılarının gerçekle bağlantısı da yok. Hani bu insanlarla 

konuşamazsınız zaten. Konuşursunuz ama hani bizim için çok zor bu insanlarla konuşmak. Biz 

sağlıklı insanlarla bile bazen iyi bir iletişim kuramıyoruz böyle bir insanla nasıl iletişim 

kuracağız diye endişelerim olmuştu. Ve her geçen gün derslerden sonra bir stres yaşıyodum 

ben. Nasıl yapacağım nasıl olacak galiba başaramayacağım diye bir endişe vardı içimde. Ve 

inanılmaz bir stresle başlamıştım psikiyatriye…ön yargı içimde oluşmuş, stres ve endişe 

var…herhalde iletişim kuramayacağım ben bu insanlarla…nasıl iletişim kuracağım diye 

düşünüyorum ve kesinlikle kuramayacağım dedim ben iletişim. Böyle endişelerim vardı.” 

(Zeynep)  
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Öğrenciler psikiyatri hemşireliği dersi klinik uygulamasına çıkmadan önce 

psikiyatri servisine ve psikiyatrik hastalara yönelik ön yargıları olduğunu ifade ettiler. 

Kimileri ise psikiyatrik hasta olduğu bilinmeyen kişilere bile ön yargıyla yaklaştıklarını 

belirttiler. Bu konu ile ilgili bazı öğrenci ifadeleri şu şekildedir: 

 

 “(…) ruhsal bozuklukları olan insanlar şeyde görmüştüm ben ilk.  Bakırköy‟de bir sağlık 

ocağına gitmiştik arkadaşımla birlikte, orada oturuyor arkadaşım. Hemen Ruh ve Sinir 

Hastalıklarının orada bir klinikti. Hani onun içerisinden geçtik ve hastaların bağırmalarını 

duymuştum ben. Yani hep öyle bir ortama gideceğim diye çok korkuyordum ama değilmiş tabi 

ki.”  (Sema)  

 

“(…) ilk gündü (…) koridordaydım (…) hastalar bahçeden içeriye alınıyor ya, hepsi bir arada 

girince böyle sanki üzerinize topluluk geliyormuş gibi. İlk gün olduğu için zaten çok tedirginim. 

Bir tane hasta yanıma gelip hafif sıkıştırdı beni şeye doğru, duvara doğru. Bende böyle 

çekildim. Korkmayın benden hemşire hanım, korkmayın falan deyince bende acaba aklımı mı 

okuyor diye bir an korkmuştum (sesi yükseldi ve gülmeye başladı). Yani o korkumu hissetmesi 

bile beni tedirgin etmişti.”  (Sibel)  

 

“(…) saçları uzun uzun kirli işte üstü başı kirli görünen insanlar (…) şizofreni oluyorlar falan 

saldırgan olabilirler falan filan diye duymuştum.”  (Kezban) 

 

“Psikiyatride şey diye düşünmüştüm, hani hep ben işte demir parmaklıklar, işte oradan ilaçlar 

veriliyor ediliyor.” (Sema)  

 

Öğrencilerin büyük çoğunluğu psikiyatri hemşireliği dersi klinik 

uygulamalarının ilk günlerinde ve klinik uygulama öncesinde psikiyatri hastalarına 

yönelik olarak yoğun korku yaşadıklarını, bu korkularının özellikle ağır diye 

tanımladıkları psikotik hastalara yönelik olduğunu ve korkularının oluşmasında 

çevrelerindeki kişilerin rol oynadığını belirttiler. 

 

“(…) arkadaşlarla konuşuyoduk staja çıkmadan ilk hafta. İnsanlardan duyduklarım beni biraz 

korkuttu. Ben kendimde hiç yoktu içimde. Geçen senekilerden, geçen işte dönemkilerden 

anlattılar. „Şöyle yürüyolar üstüne şöyle oluyo, böyle oluyo‟ falan filan diye. Hiç korku olmayan 

bir insana korkuyu soktular yani, böyle oldu. Şey düşünüyodum ben hep „hani ne kadar akıl 
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sağlığı yerinde olmasa da hepsi birden anlaşıp üstüme gelir mi?‟ Hani toplu halde üstüme 

gelirler mi (gülüyor) bunu düşündüm ben.” (Saliha) 

 

“Serviste olduğum gün, girsem mi girmesem mi. Kendi kendimi ikna etmeye çalıştım. Bak şimdi 

bunlar ilaç aldılar, ilaç aldıkları zaman şöyle oluyor, bu kadar agresif olmayacaklar acildeki 

gibi değil. Konuşarak halledebilirsin. Arkadaşların yanında olacak, hocaların yanında olacak. 

Kendimi çok şey yaptım.”(Ayşe)  

 

“Korkuyodum tabi açıkçası (…) korkuyodum hani ciddi rahatsızlıkları olan şizofreni gibi falan 

(…) Sadece psikotik özellikli olanlarda tabi korkum vardı.”  (Burcu) 

 

“Önceden çok tedirgin oluyordum. Servise giderken de çok korkuyordum ne olacak onca yani 

akli dengesi, psikolojik sorunları olan diyeyim daha doğrusu insanların yanında ben ne 

yapacağım diye çok korkuyordum. Hatta gitmeden önce arkadaşlara dedim ki ben nasıl 

gideceğim, siz nasıl yaptınız diye çok soruyordum.” (Sibel) 

 

Öğrenciler klinik uygulama alanları ve psikiyatrik hastayla ilgili olarak genel 

gözlemlerini şu şekilde ifade ettiler: 

 

(Hastalar) “(…) dinlenilmek istiyorlar aslında. Yanınıza biri geldiğinde dinlediğinizde, diğeri 

de geliyor, diğeri de geliyor (…) dinlenmeye açlar yani (…)” (Sibel) 

 

“Konuşmak (hastalara) çok iyi geliyodu. Onlar ilgisizlerdi çünkü orada. Aileleri de yoktu…Biz 

onlar için aile gibi bir şey oluyoduk, dikkat ettim buna. Gider gitmez serviste kapıyı bir 

açıyosun hepsi üstüne geliyo (mutlu bir ifadeyle). Bugün konuşalım mı, bugün ben 

konuşabilirmiyim, bugün ben siz bir şey anlatabilirmiyim diyolardı. İhtiyaçları var anlatmaya 

birine bir şeyleri.” (Saliha) 

 

“(…) dikkatimi çeken şuydu, sürekli televizyonda işte kral TV açık ve bangır bangır işte arabesk 

müzikler ki hastalar işte efkara gelip böyle söyledikleri zamanlar oluyor. Bunun yerine daha 

böyle dinlendirici müzikler tercih edilebilir.”  (Fatma) 

 

“(…) onlar kapalı bir kutu içinde. Hiçbir şey yapmıyorlar. Yaptıkları tek şey çoğunlukla sigara 

içmek (…)” (Sema) 
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Bu gözlemler, öğrencilerin hastalara ilgi ve empati ile yaklaştıklarını ve çözüm 

aradıklarını düşündürücü nitelikteydi. 

 

Bir öğrenci hastaların da klinik ortamı olumsuz olarak değerlendirdiklerini ifade 

ettiler. 

  

“(…) hastamla konuşurken bana şey demişti hemşire hanım burada sıkılmamak mümkün mü, 

çıldırmamak mümkün mü. Her yer kapalı, hiçbir yere çıkamıyoruz, edemiyoruz şeklinde.” 

(Ayşe) 

 

Öğrenciler psikiyatri klinik uygulama alanlarındaki sağlık ekibinin kendi 

aralarındaki iletişimin iyi olduğunu, bunun yanı sıra özellikle öğrenci hemşirelere 

yönelik olumlu tavırlar sergilediklerini belirttiler. 

 

“Doktor hemşire ilişkisi, hekim hemşire ilişkisi güzel. Dedim ya hani uyarabiliyor, hemşire 

doktoru uyarabiliyor yani o güzel. Personeller de çok iyi, çok laubali değiller, çok böyle şey 

değiller iyiler yani.” (Sema) 

 

“Hemşire oranın çalışanları da bize karşı iyiler yani. Mesela şeyde bazı servislerde gideriz, 

sanki böyle gereksiz insanlarız, ne işimiz var oradaymış gibi davranırlar ama orada öyle 

değildi. Yani bir işe yaradığımızı hissettik.” (Kezban) 

 

(Klinik uygulama alanındaki hemşireler) “Öğrenci hemşireyi destekliyolar kesinlikle. Olumsuz 

bir iletişimimiz olmadı hemşirelerle.” (Betül) 

 

Öğrenciler psikiyatri alanının ve hastalarının diğer alanlardan çok farklı 

olduğunu, ruhsal açıdan sağlıklı olmanın önemini daha iyi kavradıklarını ifade ettiler. 

 

“Yani çok zor aslında yani beyin ve ruh sağlığı beden sağlığından biraz daha zor gibi geldi 

bana sanki.” (Sema) 
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“(…) çok farklı bir dünya gördüm ben orada (…) sanki ben o staja gittiğimde farklı bir 

dünyadan farklı bir alana geçmiş gibi oldum (…) O şeyle bakarsanız, o servise girdiğinde en 

azından ben öyle düşünüyorum, farklı bir yere gitmiş gibi, farklı bir dünyada yaşıyorlarmış gibi. 

O dünyalar birleştirilmeli yani (duygusallaşıyor) (…)” (Sibel) 

 

“(…) sahip olabildiğimiz en önemli şey akıl. Yani onkolojiye çıktım hocam. Cerrahide mesela 

ölüm vakalarıyla karşılaştım. Ama hiç bu kadar etkilenmemiştim. Hani çünkü geri dönüşümü 

olmadığını düşünüyorum, olmuyo da bence.” (Didem) 

 

“Psikiyatri diğerlerinden çok farklı geldi (…) sağlıklı insanla yani akıl sağlığı yerinde olan 

insanla akıl sağlığı yerinde olmayan insan birbirinden çok başka (…)” (Saliha) 

 

Bazı öğrenciler psikiyatri hastalarının zeka ile ilgili sorunlarının olmadığını ve 

hatta insanları istedikleri gibi yönlendirebildiklerini belirttiler. 

 

“Bir kere akıllı insanlar. Bunu hala düşünüyorum, o zamanlar da düşünürdüm. Ama şimdi 

stajdan sonra akıllılar, o hastalıktan da bir anlık bir şeyle hani bir anlık bir değişme oluyor. 

Onu fark ettiğiniz an, onu fark etmekte kolay değil aslında. Halüsinasyonlarına mesela 

rastladığınızda veya o ifadeye de gülüyorsa anlıyorsunuz. Diğer türlü çok rahat yani, sohbetini 

yapıyor, aklı eriyor, çok güzel bir şeyleri akıl edebiliyor. Ben ne düşünüyorsam aynısını 

düşünüyor… (Hatice) 

 

“(…) insanlar seni parmağının ucunda döndürebiliyor (…)” (Fatma) 

 

“(…) çok akıllılar aslında…çok zekiler. Bizi bile yani bazen kullanıyolar diyebilirim yani.” 

(Nazlı) 

 

Bazı öğrenciler ise, psikiyatri hastalarına özen gösterilmesi ve destek olunması 

gerektiğini, yeniden topluma kazandırılabileceğini düşündüklerini belirttiler. 

 

“(…) bence özen gösterilmesi gereken insanlar, yeniden kazandırılabilirler yani. Herkes bir 

kenara iterse onları olmaz, yanlış olur diye düşünüyorum (…) Hani fiziksel hastalığı olan bir 

insana nasıl ilgi gösteriliyorsa, onlara da gösterilmeli.” (Sibel) 
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“(…) toplumun dışladığı bir kesim, yeniden kazandırılabilir yani. Katı olmamak gerekiyor. 

İnsanların birazcık farklı bakması gerekiyor. Farklı bir dünyaları var. Önceden bu hatayı bende 

bazen yapıyordum, yapmıyor değildim yani hiç (…)” (Sibel) 

 

“(…) çok kötüler yani. Hiç umutları yok. Yaşamak istemiyorum diyo en basiti. Buradan 

çıktıktan sonra ilk fırsatta intihar edeceğim diyo. Bu çok kötü bir şey insan için yani. Bu duruma 

geldiyse gerçekten ciddi düzeltilmesi gereken bir şeyler var hayatında ya da bir şekilde destek 

olunması gerekiyo ona.” (Nazlı) 

 

Öğrenciler ayrıca psikiyatri hastalarının yardıma ihtiyaçları olduğunu ve onlara 

yardım etmekten mutluluk duyduklarını ifade ettiler. 

 

“O tür insanlara yardım etmeyi çok istiyorum (…) Yardıma da ihtiyaçları olduğunu 

düşünüyorum (…) Hatta sadece yani bunu parasal olarak, maddi olarak düşünmüyorum. Mutlu 

ediyor beni onlara yardım etmek.” (Sibel) 

 

“(…) yardıma ihtiyaçları var…bir şeyler yapabildiğimi, yardımcı olabildiğimi hissettim.” 

(Kezban) 

 

“(…) gerçekten (…) yardıma ihtiyacı olan insanlar (…)” (Nazlı) 

 

Hastalarda gözlemledikleri yardım ihtiyacı nedeniyle klinik uygulama yaptıkları 

alanlara tekrar gitmek isteyen öğrenciler de bulunmaktadır. 

 

“(…) arkadaşımla konuşuyoruz bazen böyle. Acaba gitsek mi oraya (psikiyatri servisine) 

tekrardan hani hocadan izin alıp, öylesine insanlara yardım etmek için (…)” (Zeynep) 

 

Öğrenciler psikiyatri hemşireliği dersi klinik uygulamasından sonra hastalara 

üzüldüklerini ve onları korumak gerektiğini belirttiler. 

 

“Bakırköy stajından sonra daha şey yaptım. Hani korkularım üzüntüye dönüştü açıkçası.” 

(Burcu) 
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“Onları da ilk gördüğümde böyle çok fazla acıma duygusu oldu bende hani korkmaktan 

ziyade…mesela şey böyle ilk girdiğimde karşıda bir masada oturan bir bey vardı. Böyle elini 

koymuş, bitkin, ya cildi kırışmış, elleri sigara içmekten sararmış, işte böyle çok düşünceli, 

çaresiz. Ya ne bileyim çok kötüydü mesela. Onu görünce nasılsınız dedim. İşte mesela Allaha 

şükür diye ifade etti. Mesela hani ona çok üzülmüştüm.” (Didem) 

 

“(…) ben ergende çıkarken şizofren hastasıydı (…) ailesi geldi, babasıydı sadece evet 

babasıydı. Kız zaten şizofren hastası, adam ısrarla diyor ki kolanı niye içmiyorsun kafana 

patlatacağım. Yani oradaki hastaya bir kere çok yumuşak davranmak gerekir.” (Sibel) 

 

Öğrenciler, toplumun büyük çoğunluğunun psikiyatri hastalarını dışladığını, 

uzak durulması gereken insanlar olduğunu düşündüklerini, onları etiketlediklerini ifade 

ettiler. 

 

“(…) toplumun dışladığı bir kesim.”  (Sibel) 

 

“(…) toplumumuzda psikiyatri servisine gitmek çok büyük bir olay (…)” (Didem) 

 

“(…) böyle insanları hep şey diye anlatmışlardı bize hani korkulacak, zarar veren insanlar diye. 

Uzak durulması gereken insanlar diye.” (Zeynep) 

 

“(…) ruh sağlığında hani insanlar korkar ya hani etiketlendirme olur (…)” (Nazlı) 

 

Öğrencilerin bir kısmının da, toplumun düşüncelerine benzer şekilde stigmatize 

eden ifadeler kullandıkları belirlendi. 

 

“Tam olarak tedavi olmaz bence. Çünkü oradan taburcu edilenler ya da hastaneden 

çıkarılanlar tam olarak iyileşti diyemeyiz yani.” (Sibel) 

 

“Onlara normal bir insan gibi davrandığımı düşünüyorum (…)” (Ayşe) 
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“(…) mesela bir depresyon artık hani herkes artık çok rahat ben depresyon ilacı kullanıyorum 

diyebiliyo. Ama diğer hastalıklar için özellikle psikotik hastalıklar için bunu söylemek çok zor. 

Ve hani bunu insanların bence de söylememeleri gerektiğini düşünüyorum yani ben (…) çünkü 

bu hala maalesef toplum, ön yargı yani.” (Burcu) 

 

Kimi öğrencilerin ise kısa sürede tanı koyma eğilimine girdiği belirlendi. 

 

“Vücut postüründen belliydi zaten şizofren hastası olduğu.”  (Sibel)  

 

Görüşülen 14 öğrenciden 9’u psikiyatri hemşireliği alanında yüksek lisans 

eğitimi almayı istediklerini belirttiler. Saliha konuya ilgisini şöyle ifade etti: 

 

“(…) psikiyatri isterdim. İnsanla, insanı tanılamak ve insanın iç dünyasıyla çok ilgileniyorum. 

Hoşuma gidiyo insanın iç dünyası, sırf bu yüzden. Sadece gerçekten bu yüzden. İsterim yani 

insanların iç dünyasını tanımak. Benim için çok önemli çünkü kendi iç dünyamı bile 

tanımıyorum daha.” (Saliha) 

 

Zeynep’ in aşağıdaki ifadesi, psikiyatrinin koruyucu işlevini iyi kavradığını 

göstermektedir.  

 

“(…) benim mesela geleceğe yönelik şöyle bir temennim var. İnşallah sadece hastanelerde değil 

okullarda, işyerlerinde, büyük şirketlerde mutlaka bir psikiyatri birimi inşallah bulunur. Çünkü 

dediğim gibi yani hasta ettikten sonra, bir insanı hasta ettikten sonra girişimde bulunmaktansa 

onu hasta etmeden yani kendi sorunlarıyla başa çıkacak düzeye getirmek için böyle kurumlarda 

mutlaka bir psikiyatri birimi bulunmalı. Ben bunu şeyde görmüştüm bir haberlerde izlemiştim 

çok önceden. Eee büyük bir şirket, bir holding herhalde işte topluyo işçilerini. Onlara mesela 

toplu halde motivasyon artıracak böyle ne bileyim hareketler yaptırılıyo işte oyunlar 

düzenleniyo. Bu ordaki yani işçinin hem verimini arttırıyo, hem de motivasyonu arttırıyo. Bir 

anlamda verilen bilgilerle de kendini tanıma şansı veriliyo o insanlara. Dediğim gibi yani 

sadece hastaneyle sınırlandırılmamalı, psikiyatri birimleri her kurumda olmalı. Çünkü o önemli 

bir şey. Her hastalıkta önemli ama öncelikle ruh sağlığı önemli. Dediğim gibi birçok 

hastalıklarda da zaten başında, temelinde bence ruh sağlığı var. Mesela kanser hastalığından 
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insanlar çok korkar. Adını bile duydukları zaman ürperirler bundan. O hastalıktan 

iyileşmelerinde çoğu hasta inandıkları için iyileşmişlerdir. Yani demek ki burada yine 

psikiyatrinin önemi ortaya çıkıyo. O hasta demek ki biraz kendini tanıyo, işte yeterliliklerini 

biliyo ve inandığı zaman iyileştiğini bildiği ve buna inandığı içinde iyileşmesi kolay oluyo. Buda 

o insanın psikiyatri anlamında bir sorunu olmadığını gösteriyo. Yani kendini tanıyo. O yüzden 

de ruh sağlığının, belki tam ifade edemedim ama yani ııı her anlamda her yerde her koşulda 

yani en alakasız bile düşündüğünüz ilk bakışta baktığımız zaman bile biraz derin 

düşündüğünüzde, uzaktan baktığınız zaman orda bile çok önemli olduğunu, bunu etkilediğini 

görebiliyosunuz.” (Zeynep) 

 

4.1.6. Psikiyatri HemĢireliği Dersine Yönelik DüĢünceler Ġle Ġlgili Elde Edilen 

Bulgular 

Öğrencilerin hepsi psikiyatri hemşireliği dersinden çok memnun kaldıklarını, 

çok zevk aldıklarını ve birçok açıdan kendilerine olumlu yararlar sağladığını belirttiler. 

Özellikle psikiyatri hemşireliği dersinin ruh hastalarına ve hastalıklarına yönelik duygu, 

düşünce ve davranışlarını olumlu yönde değiştirdiğini ifade ettiler. 

 

“(…) böyle bir dersi kaçırmak kayıp olabilirdi.” (Halime) 

 

“Çok şey kazandım (…) Bir kere korkumu yendim(…) toplum nasıl bakıyorsa öyle bakıyordum 

(...) Onu atlattım, üstümden attım (…) Çok daha farklı bakıyorum (…) o kadar zararlı 

olduklarını düşünmüyorum, yani o kadar dışlanmaları gerektiğini düşünmüyorum ben (…) 

Korkularımı yendim, daha rahatım, yardım edebileceğimi düşünüyorum ve böyle yani. Çok şey 

kattı, bilmediğim şeyleri öğrendim, hiç bilmediğim şeyleri, terimleri.” (Sibel) 

 

“Şu an korkmuyorum yani. Tabi dersi almanın büyük etkisi var diye düşünüyorum.” (Burcu) 

 

“(…) eskiden yani hala da çok var insanların deli diyolar, psikiyatristlere deli doktoru filan. 

Bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunlar gerçekten akıllı insanlar, yardıma ihtiyacı 

olan insanlar. Yani bir şekilde belli ediyolar ama biz fark etmiyoruz. Bunun farkına vardığımı 

düşünüyorum. Hani böyle bir insan gördüğüm zaman ya konuşmaya ihtiyacı varsa dinlemeye 

çalışıyorum. Yani tabi ki muhakkak söylediğim söze dikkat ediyorum. Onu üzecek bir şey 

söylememeye çalışıyosun. Bu normal insan ilişkisinde de böyle, öyle olması gerekmiyo. Ama 

değiştiriyo bir takım şeyleri psikiyatri dersi.” (Nazlı) 
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“(…) hastalara daha çok güvenle yaklaşmaya ııı başladım.”  (Sema)  

 

Öğrenciler psikiyatri hemşireliği dersinin, kendilerini tanımada ve 

çevrelerindeki kişileri değerlendirmede de olumlu katkılarının olduğunu belirttiler.  

 

“(…) kendimi daha iyi tanımamı sağladı.” (Halime) 

 

“İşte şey ürtikerim var benim. Onunda psikolojik olduğunu, mesela doktor bana öyle bir şey 

söylememişti psikolojik olduğunu ama psikolojik olduğunu falan öğrendim.” (Kezban) 

 

“(…) kendimi tanıdım. Birde şimdi böyle birisiyle konuşurken falan acaba bunda bu var mı diye 

düşünebiliyorum. Otobüste yolda giderken yani. Şimdi her şeyde düşünüyorsun aklına geliyo 

mutlaka birşey.” (Betül) 

 

Ayrıca öğrenciler psikiyatri hemşireliği dersinin hem bireysel gelişimleri, hem 

de hemşirelik mesleği açısından da çok önemli olduğunu ifade ettiler.  

 

“(…) çok mutluyum psikiyatri dersini aldığım için ve yaşamımda da kullanabileceğim. Yani 

çünkü psikiyatri alanında çalışmasan bile bizim mesleğimiz için gerçekten çok kritik bir ders 

olduğunu düşünüyorum. Hani sağlık alanında çalışan herkesin bu dersi alması gerektiğini 

düşünüyorum.” (Elif) 

 

“(…) psikiyatri şu an ders bitti, teorik aklımızda ne kalacaksa diyorum. Ama bu genel kültür 

olarak bana geri dönecek ya da iş yaşamımda eğer seçeceksem bu bana geri dönecektir. Mesela 

arkadaşlarımla tartışırken yine bilgi vermek açısından. Mesela halk sağlığına çıkıyoruz 

insanlara bu konularla ilgili, birileri bir şey sorarsa bilgi verebilmek açısından faydalı 

olabileceğimi düşünüyorum.” (Ayşe) 

 

“(…) hemşirelik adına, uygulama adına psikiyatri belki diğer sıralarda kalır, açıkçası ilk 

sıralarda kalmazdı. Ama kendimi, mesleğimi tanıma açısından ilk sıradaydı psikiyatri benim 

için.” (Saliha) 

 

“(…) terapötik iletişimin ne kadar önemli olduğunu yani her hemşirenin bunu kullanması 

gerektiğini öğrendim.” (Zeynep) 
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“(…) ben her zaman psikiyatrinin ön planda tutulması gerektiğine inandığım için bunu bütün 

ortopedide, başka bir serviste her zaman bir hemşirenin psikiyatrik anlamda yeterli düzeyde 

olması gerektiğini düşünüyorum psikiyatri bilgisi anlamında.”  (Zeynep) 

 

Öte yandan psikiyatri hemşireliği dersinin olumlu katkıları kadar, öğrencilerin 

kendilerinde veya çevrelerindeki kişilerde ruh hastalığı olması endişesini yaşamalarına 

neden olduğu da ifade edildi.  

 

“Olumsuz etkileri her şeye aa bu bende var falan diye böyle (gülüyor). Hatta işte şeyde çocuk 

psikiyatrisi stajına çıktım geçen hafta. İşte otistik çocuklarla ilgili işte şey hani, anamnez 

dolduruluyordu. Şey dedi işte, parmak ucunda yürüyor muydu küçükken falan diye sordu. Şimdi 

hasta gitti ben küçükken parmak ucunda yürürmüşüm falan neydi bu falan oldum. Öyleymişim 

çünkü küçükken.” (Kezban) 

 

“(…) psikiyatriyi okudukça belirli şeylerin belirli insanlarda olduğunu düşünüyosunuz ya 

kendinizde de vardır, bende bu var şu var. O yüzden okumak istemiyorum çok fazla (…) mesela 

işte depresyonu anlatıyolar, aa kesin ben depresyondayım o zaman farkında değilim filan 

diyorum. Ya da işte bir şey anlatıyolar diyorum ki a diyorum benim işte akrabamda bu var. 

Çünkü onun hareketleri bunlara çok uyuyo zaten tedavi görüyo filan.” (Nazlı) 

 

Öğrenciler psikiyatri hemşireliği dersinin teorik eğitiminden genel olarak 

memnun olduklarını, ezbere dayalı bir eğitim verilmediğini, anlatımlarda role-play ve 

örneklere çokça yer verilmesinin güzel bir uygulama olduğunu ve öğrenmeyi 

kolaylaştırdığını belirttiler. 

 

“(…) ezberci bir eğitim yok bence psikiyatride, kesinlikle (…) Mesela bir dahiliye aldıktan 

sonra cerrahideki girişimleri çok rahat yazabiliyosun. Psikiyatride öyle değil…bence biraz şey 

yorum gerektiren bir alanda. Hani şey, düşünmen gerektiren bir alan. Ben bu hastaya ne 

yapabilirim o tür şeyleri (…)” (Didem) 
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“Dersler, teorik bence iyi işlenmişti yani hemşireliğin kaldırabileceği bir düzeyde, belki biraz 

daha hani gerçekten örneklemeler vs ile psikiyatri dersi dört senedir gerçekten hani dinlediğim 

bir dersti.” (Ayşe) 

 

“(…) örneklerle anlatıldığı zaman çünkü psikiyatrideki kavramlar falan çokta yakın olduğumuz 

kavramlar değil mesela. Onları daha çok böyle hani canlandırma yaparak rol playlerle falan 

anlatılması güzel oluyor. Ya yararlı olduğunu düşünüyorum. Mesela öyle anlatılanları daha iyi 

anladım.” (Kezban) 

 

“Teorik derste başımıza gelecek her şey aslında anlatıldı. Şöyle dikkatli olun, şöyle yapın böyle 

yapın hani bu korkularımızı yenmek için staja çıkmadan önce bunlardan çok bahsedildi. O 

yüzden çokta bilgisiz gitmedik aslında. Eee olumlu olarak hastalıkları öğrendik, öğrendik 

gördük, öğrendik gördük. Bir şizofreni öğrendik, gittim gördüm. Bunları bunları görmüştüm 

ama bu adam gerçekten işte gerçekten kulağına sesler geldiğini söylüyo, gerçekten birinin 

konuştuğunu söylüyo falan diye, doğruymuş falan diye yani bu arada vakamda kronik şizofreni 

olduğu için sürekli ondan bahsediyorum. Eee sürekli yani eee hoşuma gitti, havada kalmadı bir 

şeyler. Bu çok olumluydu.” (Saliha) 

 

Öğrencilerin psikiyatri hemşireliği dersinin teorik eğitimi ile ilgili memnun 

olmadıkları noktalar da bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili bazı öğrenci ifadeleri 

aşağıdaki gibidir: 

 

“Tabi ki yani teorikte hala hatta ilk başta anlatırlarken işte şöyle şöyle tepkilerle 

karşılaşabilirsiniz, böyle böyle tepkilerle karşılaşabilirsiniz dediklerinde hani çok uç noktalarda 

örnekler verdiler belki ama daha çok ürkmüştüm.” (Sema) 

 

“ İçerikte de şeyler ııı çok ayrıntılı etyolojiler mesela çok ayrıntılıymış gibi geliyor bana. Çünkü 

ben mesela sınava çalışırken de etyolojileri anlamakta bayağı bir güçlük çektim yani 

etyolojilere çalışırken daha bir üstünde durmam gerekti. Hatta hala daha anlamış değilim 

çoğunun etyolojisini tam olarak. Onlar biraz ayrıntılı gibi geldi bana.” (Kezban) 
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Öğrenciler psikiyatri hemşireliği dersi klinik uygulamalarından çok memnun 

olduklarını ve uygulamalara büyük bir istekle geldiklerini ifade ettiler. 

 

“İlk defa hayatımda staja giderken ya yarın staj var ben ne yapacağım demedim de gittim. Bunu 

da itiraf ediyorum (…) Psikiyatri stajına giderken, yarın olsa da gitsem yani öyle düşündüm, hiç 

böyle gerilmedim. Germedi beni, çok rahattı staj.” (Sibel) 

 

“(…) son iki gün bile psikiyatriye hani devamsızlığım olduğu halde gelmek istiyodum (…) Hani 

şey böyle hiç bu kadar can attığım bir dönem olmadı servis için (…) Gerçekten isteyerek 

geldim. Hiç sabah üff staja gidiyorum demedim yani.” (Didem) 

 

“(…) ilk defa devamsızlık hakkımı doldurmadım stajda. Normalde sonuna kadar kullanırdım, 

yarım gün dahi bırakmazdım.” (Zeynep) 

 

“(…) sorun yaşamadım stajda. Bilmiyorum yani, korktuğum gibi olmadı. Ben hiç zevkli bir 

ödev, ödev zevkli yapılmaz bana göre ama zevkle ödev hiç yapmadım yani. Nasıl geçtiğini 

anlamadım.” (Hatice) 

 

Ayrıca öğrenciler klinik uygulamaların kişisel gelişimlerine de olumlu katkıları 

olduğunu belirttiler. 

 

“Olumlu, gerçekten daha iyi anladığımı düşünüyorum, ortamı gördüğüm için şanslı olduğumu 

düşünüyorum (…) Mesela herhangi bir olayı dışarıdaki kişilerden daha farklı algılayabilirim.” 

(Ayşe) 

 

“(…) benim için en yararlı stajdı diyebilirim. İnsanı tanımak açısından, kendimi de tanımak 

açısından en yararlı staj.” (Saliha) 

 

“Olgunlaştığımı hissediyorum kesinlikle. Psikiyatri stajını iyiki de almışım diyorum.” (Zeynep) 
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“(…) istemeyerek te gelmiş olsam, hiç bir şey de sevmesem akıl sağlığım yerinde mi, 

yaşıyomuyum, her şeyim yerinde mi, bu insanlar gibi insanlar kendini bilmiyolar. İnsanlar 

çıplak geziyolar, insanların ayakları çıplak işte ne bileyim ee pisler, kirliler, kendilerinin 

farkında değiller. Kimisinin ailesi atmış, kimisininki aramıyo neler neler. Böyle değilim dedim 

yani. Hani üzülecek geride ne var. Bunu kendime söylediğim için en yararlı stajdı. Yani aslında 

kendisinden çok şikayetçi olan insanların birkaç günlüğüne gidip orada bir şeyler yapmalarını 

gerçekten tavsiye ederim (…) Bireysel olarak düşündüğümde kendi kişiliğime en yararlı gelen 

staj buydu.” (Saliha) 

 

Öğrenciler klinik uygulama alanları ile ilgili olarak rotasyon olmasının kendileri 

için daha yararlı olacağını ifade ettiler. 

 

“(…) rotasyon olursa daha iyi olur diye düşünüyorum, herkes her yerdeki hastayı görürse (…)” 

(Nazlı) 

 

“Staj yerimden şey olarak memnun değilim. Çok fazla vaka yoktu …‟da. Bence rotasyon olmalı 

hastaneler arasında, kadın doğumda olduğu gibi…hastanesini…merak ediyorum. Bence 

rotasyon olmalı. Çocuk psikiyatrisi Çapa‟da varmış mesela. O da merak edilen bir yer.”  

(Betül) 

 

Öğrenciler klinik uygulamalar kapsamında hazırladıkları etkileşim süreci ve 

bakım planı ile ilgili olarak ilk başlarda çok zorlandıklarını, fakat bir çok açıdan yararlı 

bir uygulama olduğunu belirttiler. 

 

“İlk başta bakım planlarının ilk örneklerini gördüğümüzde işte kliniğe çıkmadan ilk örneklerini 

gördüğümüzde bu ne ya, ben bunu nasıl yapacağım, senaryo gibi falan demiştim. Ama sonra 

çıkıyor. Not alıyorsun küçük küçük böyle. Ne bileyim aklında kalıyor yani ama güne gün 

yaparsan çok güzel oluyor ama tabi ki aksatırsan unutuyorsun, çok zor oluyor, kopukluklar 

oluyor ama bence güzel…mesela o anda sen düşünmüyorsun. Mesela ben etkileşimde çok böyle 

yaşadım. Çünkü uygulama yaptıklarımıza tik atıyoruz, eksi artı koyuyoruz. Hani etkileşim 

planını yazıyorsun, başa dönüp okuduğun zaman aa bak şu sorun da varmış diyorsun yani. 

Unuttuklarında oluyor. Bunu fark edebiliyorsun o etkileşim planıyla.” (Sema)  
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“(…) hemşirelik girişimlerinde biz diğer derslerde vaka hazırlarken hep aynı şeyleri yazıyosun 

ama ııı psikiyatride öyle değil (…) Mesela ben belirti bulguları farklı tanı altında 

yazabiliyorum. Mesela onlara dikkat etmiyodum işte. Yazıyorum geçiyorum hesabı oluyodu ama 

psikiyatri gerçekten çok farklı.” (Didem) 

 

“(…) etkileşim formu olmasaydı, ben akşam gelip te hastayla bugün neler konuştuğumu 

düşünmezdim…hasta hakkında düşündüm. Hasta hakkında düşününce de hastanın eksikleri 

hakkında düşündüm. Mesela hasta bana kulağına gelen seslerden bahsetti. Bende işte kalktım 

bunun şizofreninin ne kadar önemli belirtisi olduğunu düşündüm. Bu bile bana bu sefer şizofren 

hakkında bilgi verdi. Yani bu bile yeter. Şuan unutmadım. Bundan sonrada unutmayacağım bir 

bilgidir (…) Ne hasta gözümün önünden gidiyo, nede söyledikleri. Bu açıdan kesinlikle yararlı, 

yararlı olduğunu düşünüyorum ben yinede. Belki başka bir formül bulunabilir. Hani kaldırmak 

değil kesinlikle ama ne bileyim öğrenciye bunu yaptırmanın belki başka bir formülü, 

bilemiyorum artık (…)” (Saliha) 

 

Öğrenciler genel olarak teorik eğitimle klinik uygulamaların uyumlu olduğunu, 

derste gördükleri her hastalığı klinikte gözlemleme fırsatları olduğunu, fakat teorik 

eğitim tamamlandıktan sonra klinik uygulamaların yapılmasının daha yararlı olacağını 

düşündüklerini ifade ettiler.  

 

“(…) herhangi bir sorun yaşamadım. Gerçekten çok doyumluydu. Çünkü aldığımız her şeyi 

orada görebiliyoduk. Yani bir şizofreni vakasını burada nasıl ele alıyosak, nasıl hemşirenin 

yaklaşması gerektiğini veya belirtilerini hepsini orda birebir görüyoduk. Bu tabiki kuramsalla 

teoriği birleştirmesi açısından çok önemli yani ve doğru diye düşünüyorum.” (Elif) 

 

“ Bence ilk önce teorik eğitim bitmeli, sonra stajlar başlamalı. Ben öyle düşünüyorum (…) 

Böyle bölünme oluyo birde şey çakışmıyo yani. Derste anlatılan belirtiler anlatılıyosa sen 

gidiyosun o hafta staja şizofreni hastası, şizofreni diyorumda o hasta geliyo sana. Hiç 

bilmiyosun. O gün araştırma gibi bir şeyin yok. O gün akşamda araştırmak istersen araştırırsın 

(…) Bence komple ders anlatıldıktan sonra staj olmalı.”  (Betül) 
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“Ya şu yönden uyumsuz. Bazen hani hasta orda oluyo ama siz o konuyu bilmediğiniz için, 

önemli bir ayrıntısı var mesela onu yakalayamıyosunuz. Belki hastanın öyküsünü falan 

biliyosunuz ama hani hastalığı bilmiyosunuz. Gelip okumanız gerekiyo. O gün işte işiniz oluyo 

okuyamıyosunuz ya da canınız istemiyo ya da öğrenci milleti işte okurum daha sonra deyip 

bırakıyoruz. Sonra orası eksik kalabiliyo. O örnek gidiyo tamamen. Konu gelince yine 

öğreniyosun ama o örnekten yararlanamıyosun. Bu yönden belki olabilir. Ya böyle bir zorluğu 

var bence.” (Nazlı) 

 

Bir öğrenci ise teorik eğitim tamamlandıktan sonra klinik uygulamaların 

yapılmasının yararlı olmadığını, fakat teorik eğitimle klinik uygulamaların paralel 

gitmesi gerektiğini bunun içinde klinik uygulamalarda öğretim elemanlarının daha farklı 

bir yöntem uygulaması gerektiğini belirtti.  

 

“(…) kuramsalla uygulamanın bence eşdeğer gitmesi gerekiyo. Mesela biz bu hafta şizofreni 

konusunu işledik. Staja çıktığımız zaman en azından şöyle olabilir mesela. İşte herkes yine hasta 

alır ama hocamız gelir, orada bir şizofreni hastasını bize anlatır. Hani çünkü pekişmesi için bu 

gerekiyo. Hani teoriğini aldık, bu hastanın özelliği nelerdir diye gördük. Belki o hafta hani bir 

şizofreni hastasını yakından görüp onu işte yakından tanıyabiliriz. Hepimiz tabi hastanın başına 

üşüşmekten bahsetmiyorum burada. Ama belki hani hastayı hoca bize anlatabilir. Şöyle bir 

hasta var, kendini gidip görebilirsiniz, gruplar halinde gidip konuşun diye. Yani böyle bir şey 

olabilir. Teoride gördüğümüz konuyu stajda o hafta böyle bir hasta görerek pekiştirebilirdik 

ama böyle olmadı. İşte diyelim atıyorum ben bu hafta obsesif kompulsif bozukluğu işledik, 

anksiyete bozukluklarını, servise gittik. Arkadaşlar hala depresyonda üç dört hastayla 

konuşuyorlar. Benim ne oldu OKB‟li hastayla tanışma şansım oldu ve daha iyi kavradım. Ben 

şunu iyi biliyorum, belki de benim pek çok arkadaşa oranla OKB‟liler hakkında daha fazla 

bilgim var. Çünkü böyle bir hastayla tanıştım. Onla ilgili hani veri alma şansım oldu, ona 

yönelik girişimlerde bulunma şansım oldu. Yerleştiği için daha kalıcı oldu bende o bilgiler. O 

yüzden hani dediğim gibi. Şey güzel mesela stajlarla teoriğin aynı anda gitmesini ben 

beğeniyorum. Başka üniversitelerde önce tamamen teorik veriliyo, arkasından staja geçiliyo. 

Bence güzel bir yöntem değil bu. Unutuluyo o bilgiler. Tekrardan o bilgileri öğrenmeniz 

gerekiyo. O da zaman kaybı. O yüzden kuramsalla uygulamanın aynı anda gitmesi güzel bir şey 

ama işte dediğim gibi araya böyle şeyler serpiştirilebilinir. Yani ders işlenir. Stajda da yine 

herkes hastasını alır o ayrı bir konu ama belki bir yarım saat bir saat hani o konu pekişsin diye 

böyle bir hasta örnek vaka olarak seçilebilir.” (Zeynep) 
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Öğrenciler psikiyatri hemşireliği dersi öğretim elemanlarından genel anlamda 

çok memnun olduklarını, özelllikle öğretim elemanlarının kendi aralarındaki iletişimin 

çok iyi olduğunu, klinik uygulamalarda ve uygulama dışı zamanlarda da yaklaşımlarının 

daima olumlu olduğunu ifade ettiler.  

 

“Bu stajda ben şeyi gördüm. Hoca sizi hiç sıkıştırmıyor ve kendi halinize bırakıyor, o insanda 

özgüven yaratıyor. Mesela hocalar gelirdi bizim yaptıklarımızı takip ederlerdi, bize bırakırlardı 

birçok şeyi. O da benim kendime daha çok güvenmemi sağladı ve stajlara böyle zevkle gittim.” 

(Sibel) 

 

“Gözlemlerimden anlıyorum sizde, gayet neşeliler. Tabi bilmiyorum. Şey yani iletişimleri çok 

iyiydi ve açıkçası hani sizin kendi aranızdaki iletişiminizde benim çok hoşuma gitmişti. Gayet 

hani birine gidip evet ben bir şeyler anlatabilirim. O iletişim, o açıklığı veriyodunuz yani 

hepiniz için söylüyorum.” (Burcu) 

 

“(…) öğretmenlerin hani öğrenciye karşı tutumu ve o işi yaparak kendi mesela öğretmenin o işi 

severek yapması beni çok etkilemiştir. Çünkü o zaman bende ondaki hani şey görebiliyorum, 

aldığı hazı görebiliyorum, mutlu olduğunu görüyorum, işini severek yaptığını…Psikiyatrideki 

hocalardan da bu anlamda memnunum.” (Elif) 

 

Yapılan görüşmelerde öğrencilerin psikiyatri hemşireliği dersini aldıktan sonra 

öğrendikleri bilgileri benimsedikleri ve yaşamlarına aktarmaya çalıştıkları belirlendi. 

Kuşkusuz aktarmalar sakıncalı olabilir ve öğrencilerin bu konuda her zaman uyarılmaya 

ihtiyacı vardır. 

 

“(…) babam çok şey bir insandır. Böyle sürekli kendi konuşur, hiç dinlemez. Geceleri bazen 

uyuyamazdı. O zamanlar bu dikkatimi hiç çekmezdi. Ama şimdi dikkatimi, mesela gece ikide 

aniden bir insan neden kalkar. Gece ikide aniden kalkardı. Bir saat, iki saat, üç saat uyumazdı. 

Ben onun uyumadığının farkındaydım. Hani giderdim, gelirdim, bakardım. Gözü açık bakıyo 

bazen, pencereden bakıyo bazen. Işığı yakıyo, uyumaz. Şimdi düşünüyorum, uyku problemi var. 

Hani depresyonmuş belki. Varmış bir şeyleri. Atlatmış geçirmiş belki bile kendi kendine. Ama 

bunlar hiç normal şeyler değilmiş.” (Saliha) 
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“(…) akrabalarımızda işte çok yakın tanıdıklarımızda hani bir psikiyatri servisine gitseniz iyi 

olur aslında falan diyorum. Hani çünkü baş etme yöntemleri çok yetersiz.” (Didem) 

 

“(…) babam mesela içki içtikten sonra halüsinasyonlar görürdü, hezeyanları olurdu. Ben onları 

şimdi şimdi diyorum demek babam böyle böyle bu nedenleymiş. Alkol ve madde kullanımına 

bağlı hezeyanlar, halüsinasyonlar oluşuyordu.” (Ayşe) 

 

“(…) dayımın kızı (…) bipolar gibi gözüküyo. Bazen çünkü depresif oluyo bazen çok eğlenceli 

gülüyo, geziyo filan (…)” (Nazlı) 

 

“(…) benim yeğenimde panik ataklar oluyo, onu gözlemledim. Ama bunu psikiyatriyi aldıktan 

sonra gözlemledim tabi.” (Elif) 

 

“Annemin rahatsızlığı bu kadar hani dersi gördükten sonra söyleyebilirim, ileri boyutta 

değilmiş aslında (…) Benim annem depresyon hastasıymış onu anladım.” (Sibel) 

 

“Konuşma teknikleri seçiyorsunuz ya cümleler kurarken çok dikkatlisiniz böyle…çok şeyde 

yardımcı oldu (…) Ambulansta depresyonlu hastalar olurdu. Konuşmak istiyor, nasıl 

konuşayım. Boş ver diyemem yani. Boş ver takma denir mi, ne diyeceğim falan. O biraz yararlı 

oldu işte. Hani ne konuşabileceğimi kestirebildim biraz. Fazla olmasa da yine olumlu bir 

şekilde yaklaşmaya çalışıyorum.” (Hatice) 

 

4.1.7. Psikiyatri HemĢiresinin Rollerine Yönelik DüĢünceler Ġle Ġlgili Elde Edilen 

Bulgular 

Öğrenciler psikiyatri hemşireliği dersini almadan ve klinik uygulamalara 

çıkmadan önce psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin diğer klinik hemşirelere 

benzer şekilde bakım, tedavi ve gözlem rollerini gerçekleştirdiklerini, bunların dışında 

herhangi bir uygulama yapmadıklarını düşündüklerini ifade ettiler. 

 

“(…) her serviste olduğu gibi ilaç işte ilaçlarını verdiklerini, ııı yanlarında durduklarını hani 

bir şey olmasın diye onları korumak amaçlı (…) güvenlikleri için hani böyle onların yanlarında 

olduklarını falan düşünüyordum.”  (Kezban) 
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“Rol olarak tedavi olabilir diye düşünmüştüm. Yatıştırıcı, sakinleştirici, iğne ve haplar. Bu 

şekilde hani iletişime geçme noktasında açıkçası hiçbir fonksiyonları olduğunu 

düşünmüyordum. Hani belki bir şeyleri görüp fark ederler ya da işte bazı şeyleri hani 

kapatılması gereken hastaları belki fark edip söylerler diye düşünmüştüm ama onun haricinde 

başka bir şey düşünmedim açıkçası.” (Fatma) 

 

“(…) hiç terapötik iletim kurduklarını ben düşünmedim yani. Diğer hemşireler gibi bakım, ilaç 

görevleri var (…) Çok farklı düşünemedim diğer hemşirelerden (…)” (Zeynep) 

 

“(…) tedavi edici hizmetleri olduğunu, ilaç tedavisi olabileceğini düşünüyordum. Bunun dışında 

kan tahlillerinin olabileceğini düşünüyordum (…) Birebir ilişkilerinin olabildiğini 

düşünüyordum. Hastayla birlikte oturabilecek, konuşabilecek (…) insanların da çok saldırgan 

olabilecekleriniii, belki de hani filmlerde görürüz ya bağlarlar hastayı hasta bakıcıya belki bu 

konuda yardımcı olabilirler, hastayı yatıştırma konusunda.” (Ayşe) 

 

Bazı öğrenciler ise psikiyatri hemşireliği dersini almadan ve klinik uygulamalara 

çıkmadan önce, psikiyatri kliniklerinin disiplinsiz ve rahat klinikler olduğunu, 

hemşirelerin hiçbir uygulama yapmadıklarını düşündüklerini belirttiler. 

 

“(…) genelde işte toplumumuzda hep işte psikiyatri hemşireleri sürgün olarak gönderiliyo. 

Mesela şey disiplin olarak gerçekten çok hani disiplinin olmadığı bir yer olarak düşünüyodum. 

Mesela hep gözümde işte hastalar böyle koridorda dolaşıyo, iki hemşire almış sigaraları eline 

hastalarla muhattap olmuyo ya da hastaları azarlayan işte hani hep öyle düşündüm, hep öyle 

hayal ettim. Çünkü hani hep sürgün olarak deniyo. Belli ki bu insanlar burada isteksiz olarak 

çalışıyolar. Zorla getirilmişler (…)” (Didem) 

 

“(…) psikiyatrideki (…) akşama kadar oturuyor şeklinde gittim yani.”  (Hatice) 

 

“(…) çok fazla bir şey yapmaz gibi geliyodu. Yani düşündüğüm de çok fazla bir şey yapmaz 

hatta çok rahattır diye düşünmüştüm.” (Saliha) 
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Genel olarak öğrenciler gözlemledikleri hemşirelerin gün içerisinde ağırlıklı 

olarak tedaviye yönelik rollerini gerçekleştirdiklerini, bakım verici rollerine yönelik 

olarak herhangi bir uygulama yapmadıklarını, fakat ruh hastaları ve hastalıklarına 

yönelik bilgilerinin yeterli olduğunu ifade ettiler. 

 

“Bakıma yönelik bir şey yapılmıyor, sonra hemşireler mesela hastalarla birebir diyalog içinde 

değiller. Sadece tedavi yapıyorlar. İşte kan alınacaksa alıyorlar, ama şunu gördüm bilgileri 

var. Yani gerçekten bilgileri var mesela ilaç hazırlarken olsun çok dikkatliler, işte ilacın 

bilgileri ve doktorlara mesela vizitten sonra hani nasıl diyeyim onlara şu şu belirtiler var şu 

olabilir tarzında ya onlara bile fikir verebiliyorlar. Bayağı şeyler yani…Başka rol olarak el 

çabuklukları vardı ve gelebilecek şeylere karşı da hani böyle tepkilere karşı da şeylerdi tabi ki 

deneyim de burada şey. Mesela ben hani belki anlamam. O anda hasta ne yapabilir bana ben 

enjeksiyon yaparken falan diye. Ama onlar tabi ki bunları deneyimlediği için böyle nasıl 

diyeyim tedbirli davranıyorlardı.” (Sema)  

 

“(…) ilaç tedavileri veriliyor (…) Onun dışında bir şey yok yani.” (Sibel) 

 

“Bakım rolünü düşündüğümüzde açıkçası hastalar benim gördüğümde bakımlı değillerdi…bir 

tek saatleri vardı, o saatlerde ilaçlarını verirlerdi. Genelde zaten ilaçlar oraldi. Ondan sonra 

EKT olurdu. EKT saatlerinde işte hastayı aç bırakmak, o saatte hastayı EKT‟ ye götürmek ve 

getirmek, işte bu esnada olumsuz bir durum olursa onunla ilgilenmek (…) EKT‟ den sonra 

tansiyonu düşer, nabzı düşer, ki genelde oluyodu. Başı döner, midesi bulanır, bunlar hep 

oluyodu. Onlarla ilgilenmek.” (Saliha) 

 

Öğrenciler hemşirelerin genel anlamda hastalara yaklaşımlarının olumlu 

olduğunu fakat hastalarla iletişimlerinin sınırlı olduğunu, bireysel görüşmeler ve gözlem 

yapmadıklarını ifade ettiler. 

 

“(...) gerçekten terapötik iletişim kuran bir hemşire görmedim serviste.” (Zeynep) 
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“(…) her zaman hastanın yanında bulunmuyolardı (…) sürekli işte odalarında oluyolardı (…) 

hemşireleri çok koridorda ya da hastaların yanında çok aktif görmedim yani açıkçası (…) 

Hastalar geldiğinde tabi çok iyi bir geribildirim veriyolardı. O anlamda iletişimleri iyiydi ya da 

mesela onlara karşı davranışları, atıyorum EKT‟ye gidecekse işte yani tarzları iyiydi yani 

konuşma şekilleri, iletişimleri iyiydi ama hani bunu çok aktif yapmıyolardı. Kendileri iletişimi 

başlatmıyolardı daha doğrusu, öyle söyleyeyim.” (Burcu) 

 

(hastanın) “(…) bir sorunu olduğu zaman onu saptaması için birebir bir görüşme yoktu.” 

(Sema) 

 

“İlaç saati gelince ilaç, EKT si varsa uyarıyor, söylüyor. Hani başına gidip saatlerce 

konuşmuyor. Tamam, saatlerce konuşmasın ama oturup on onbeş dakika sohbet etmiyor.” 

(Hatice) 

 

“(…) hastada bir sorun olduğu zaman örneğin, hastanın bir şeyi eksiktir veya da hasta bir kriz 

geçiriyodur. Hani o anda hemşire müdahale ediyo ama onun dışında hastayla iletişime geçip 

normal bir şekilde hani bunu devam ettirmiyo yani.” (Elif) 

 

“Pek gözlem yaptıklarını düşünmüyorum (…) Oraya gözlem yazıyolar ama öyle yazıyolar. Sade 

gidip hastanın yanına ya hiç bir şey o gün gözlemlemediyse ona iki cümle bir şey soruyo. 

„Yemeğini yedin mi işte bugün nasılsın‟ diyo. Sonra gelip gözlemini yazıyo. Gözlem pek 

yapmıyolar. Zaten o odada pek durmuyolar (…) İlaçları veriyolar. Daha sonra doktor vizitine 

giriyolar. Daha sonra pek uğramıyolar oraya. Birde şeyleri yazıyolar. Hani hastalarla birebir 

etkileşimleri yok daha doğrusu onu demek istiyorum. Böyle gidipte konuşmuyolar çok fazla. 

Hasta eğer gelirse, onlara bir şey sorarsa cevap veriyolar. İletişimleri gayet iyi o konuda ama 

şeyleri yok, birebir iletişimleri yok (…) iletişim tekniklerini (…) Hasta eğer böyle bir talepte 

bulunursa kullanıyolar. Kendileri çok fazla geçmiyolar.” (Nazlı) 

 

“(…) hastalarla hemşirelerin çok böyle şey bizim kadar onlarla ilgilendiklerini görmedim (…) 

hemşire odasında oturuyorlar ııı çoğu zaman…mesela o depresyonda dediğim hastanın 

ilaçlarını içmiyordu. Onu ben öğrendim ve ilaçlarını söyledim. Bir şey yapmadılar. Sonra ben 

gittim kendim buldum onun sakladığı ilaçları, sakladı ilaçlarını içmeyi. Hani ona karşı daha 

tedbirli olabilirler. Ama olmuyorlardı.” (Kezban) 
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Öğrencilerin psikiyatri kliniklerinde meşguliyet programlarının uygulanması ve 

hemşirelerin bu programlardaki rollerine yönelik gözlemleri uygulama alanlarına göre 

farklılık göstermektedir. Bu konu ile ilgili bazı öğrenci ifadeleri aşağıdaki gibidir: 

 

(klinik uygulama alanında) “(…) biz hastalarla müzikli bir şekilde dans ediyoruz, oyun 

oynuyoruz, işte partiler yapıyoruz, onlarla konuşuyoruz, resim yapıyoruz ediyoruz ama böyle 

bir şey yok ki orada öyle bir şey yok.” (Sema) 

 

“(…) farklı sosyal etkinliklere katıldıklarını gördüm. Örneğin; resim gibi, sabah sporları gibi 

(…) Hemşire orda bulunuyodu hastalarla birlikte, grup şeklinde (…) Günaydın toplantısı 

dediğimiz sabah hastaların, hastalardan geri bildirim alınıyodu.” (Elif) 

 

“(…) sosyal  faaliyetler falan yapılıyodu, ne bileyim resim. O anlamda aktiflerdi.” (Burcu) 

 

“(…) belli günlerde Perşembe günüydü herhalde günaydın toplantısı yapılıyor. Benim çıktığım 

serviste öyleydi.” (Zeynep) 

 

“Sohbet, sabah sohbeti falan hiçbir şey olmuyodu …‟da.” (Betül) 

 

“(…) sabah sporu (…) hemşireler bunu kesinlikle yapmıyolardı ve hatta yapmaları gerektiğini 

biliyolardı, farkındalardı. Çünkü bize yapmamızı söylüyolardı. Biz bazen beş on dakika geç 

başlıyoduk. Aslında yapacaktık ama saatinde başlamamışız mesela, beş on dakika geç. 

Bakıyoruz hemen geliyo hemşire bugün spor yaptırmayacak mısınız falan filan diyolardı. 

Anlıyorum ki farkındalar aslında yaptırmaları gerektiğinin. Bize atılmış oluyo hep farkında 

olmadan.” (Saliha) 

 

Hemşirelerin hasta ve ailelerine yönelik eğitimci rolleri ile ilgili olarak ta 

öğrencilerin gözlemleri uygulama alanlarına göre farklılık göstermektedir. Bu konu ile 

ilgili bazı öğrenci ifadeleri aşağıdaki gibidir: 

 

“Ailelere özellikle yani hastalara değilse de ailelere eğitici rolleri vardı. Mesela bazı hastalar 

vardı o dönemde (…) Onunla ilgili konuşurlardı. (hastayı)…‟ı bilgilendirirlerdi. Ona karşı 

eğitimci rolleri vardı. Rehberlik rolü özellikle. Rehberlik rolleri vardı.” (Ayşe) 
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“(…) hastaların önerdiği konuları işte ııı çoğunluğa göre bir konu seçiliyo, o konu ile ilgili 

tartışılıyo, hastaların görüşleri alınıyo (…) Dışarı çıktıkları zaman nasıl davranacaklar, her 

istediğini yapacaklar mı, kuralları öğreniyolar (…) Bazen önerilen konular arasında ilaç yan 

etkileri gibi şeyler oluyo, onlar hastaların bilgilenmesini sağlıyo.” (Halime) 

 

“Taburcu olacak hastalara ilaçlarla ilgili veriyolardı (…) İşte yapması gerekenlerle ilgili.” 

(Betül) 

 

“(…) EKT hakkında bilgi verecek, „yiyip içme‟ tamam bu kadar. Git birazcık otur azıcık konuş 

ondan sonra. „Sen bu akşam yiyip içme yarın EKT ye gireceksin‟, tamam bitti. Ya „senin tuvalet 

ihtiyacın var‟ bunlar kesinlikle anlatılmıyor. Ya orada bilgi verilmiyor onlara.” (Hatice) 

 

“Taburcu olacak hastaları (…) üç gün veya dört gün sanırım (…) gündüz hastanesi sanırım (…) 

oraya götürüyorlar. İşte iki üç saat falan orda ııı dışarı çıkınca neler yapması gerektiği, 

özellikle iletişim konularına değiniyorlarmış.”  (Halime) 

 

“(…) eğitici rolü diyelim ki, hayır bir eğitim göremiyorum (…)” (Saliha) 

 

Öğrenciler psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin rollerini 

gerçekleştirmelerinde bireysel farklılıkların bulunduğunu, kişisel özelliklerin etkili 

olduğunu, olumsuz örneklerin yanı sıra olumlu örnekler de gözlemleyebildiklerini 

belirttiler. 

“Sabah biz gittiğimizde sabah işte ilaçlarını veriyorlar, ondan sonra hemşiresinden hemşiresine 

çok değişiyor, çok ilginçtir. Çünkü ııı serviste bir tane…hemşire…çok tatlı bir bayan vardı. Çok 

aktifti yani hastaları aktif etme noktasında bayağı bir uğraş veriyordu (…) O hani bir şeyler 

yapıyor, onu fark ediyorsun da, diğerlerinden aynı şeyi göremedim. Diğerleri gün içinde 

oturuyorlar yani (…) Mesela onunla beraber biz (…) resim kağıtlarını taşıdık, boyaları taşıdık, 

işte hastaları çağırıyor ediyor resim yapalım şudur budur diye (…)” (Fatma) 

 

“Yapabilecekleri çok şey olduğunu ama hiç yapmadıklarını falan düşünüyodum ama yapanların 

olduğunu gördüm özellikle …‟de sanırım gittiğimiz bir yer vardı ya da …‟de. Orda çok tatlı bir 

hemşire vardı. Yaptığı çok iş vardı, iş demeyeyim de ııı doyum sağlayacak çok şeyi yapıyor.” 

(Halime) 
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(Klinik uygulama alanındaki hemşire) “(…) hemşire bana çok örnek, model oldu yani. (…) 

Mesela şey hani hastalarla diyalogu çok iyi. Mesela hani işte sadece ilacını verip odasına 

çekilmek değil. Mesela hastanın ayağında mantar oluşmuş. İşte çağırdı. Mesela ikimiz ona 

bakım yaptık, pansuman yaptık. Mesela hastaya işte hani hitapları çok şeydi. Mesela anlamakta 

güçlük çekiyodu zaten hasta. Mesela onu yumuşak bir yere oturtturdu, işte ayağına pansuman 

yaparken onunla konuştu. Uyuyabiliyomusun hani ne şikayetlerin var. Bütün hemen hemen her 

hastayla ilgili bilgisi vardı (…) ilaçları çok dikkatli hazırlıyodu. (…) Sonra mesela etkilerini çok 

iyi gözlemliyodu hastada. Mesela vizitlerde işte hekime hani şunda daha iyi olduğunu 

düşünüyorum. Hastadaki değişimleri çok iyi gözlemliyodu ve bunu ilk önce bizimle tartışıyodu. 

İşte sence bu hasta bu hafta nasıl. Hani mesela bizi de hani böyle güdülüyodu diyebilirim hani. 

Öğrenci nasıl olsa falan hiç ben mesela böyle görmedim. (…) Hastalarla mesela birebir 

iletişimi çok iyiydi.” (Didem) 

 

Ayşe ise bir anlatımında psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin 

gerçekleştiremedikleri rollerinde çalışma koşullarının etkili olduğunu, mevcut imkanlar 

dahilinde hemşirelerin görevlerini yerine getirdiğini ifade etti. 

 

“Genel olarak bence yetersizdi hocam. Ama sırf onlara da nokta koymak istemiyorum. Onlarda 

haklılar. Bu ortamda yapabilecekleri çokta fazla bir şey yok yani. O kadar hasta, o kadar 

hastaya sürekli aynı oda içerisinde, farklı odalarda da olsa gözlemlemek kolay değil, gerçekten 

kolay değil. Onlarda elinden geleni yapıyorlardır.” (Ayşe) 

 

Öğrenciler klinik uygulama alanlarında, psikiyatri hemşireliği dersi 

uygulamaları kapsamında psikiyatri hemşiresinin rollerinden birçoğunu 

gerçekleştirdiklerini ve bu uygulamalardan büyük zevk aldıklarını ve doyum 

sağladıklarını ifade ettiler.  

 

“(…) hasta (…) kendini atmaya filan çalışmıştı. Banyoda yüksek bir yere çıkmış. Sonrada işte 

camları filan vurmuştu, kırmaya çalışmıştı (…) Cama vurdu ama camı kırmaya çalışıyordu. O 

gün çok ajite oldu. Yani o zaman ben onu dışarıya saldıklarında sürekli onu gözlemledim.” 

(Nazlı) 

 

“(…) hastam alkol bağımlısı olduğu için alkolle baş etme yöntemlerini oğulları ve kendisine de 

açıkladım. Yani ben bunlar hakkında eğitim verdim hastama yönelik.” (Didem) 



 84 

“Biz gün içerisinde hani spor yaptırıyoduk görüşmelerin dışında ilk gittiğimizde hastaları 

topluyoduk spor yaptırıyoduk (…) spordan sonra gazete alıyoduk, genelde gazete okuyoduk (…) 

Okuduğumuz haber hakkında konuşturuyoduk.” (Saliha) 

 

“(…) hastalarla stajda yani hep diyalogum iyiydi. Bir işe yaradığımı hissettim orada. Yani bir 

şeyler yapabildiğimi, yardımcı olabildiğimi hissettim.”  (Kezban) 

 

“(…) hastam şey diğer hemşirelere söylemediği şeyleri ya da ııı doktoruna söylemediği şeyleri 

bana söyleyebiliyordu.”  (Fatma) 

 

Öğrenciler ideal bir psikiyatri hemşiresinin öncelikle yeterli psikiyatri bilgi ve 

becerisine sahip olması gerektiğini ifade ettiler. En önemli rollerinin ise bakım, tedavi, 

terapötik iletişim ve gözlem olduğunu belirttiler.  

 

“Bir kere bilgi ve beceriye sahip olacak o konu hakkında (…) Psikiyatriyle ilgili, iyi bir gözlem 

yapması gerekiyor.” (Sema) 

 

“İlaç tedavilerinin yanında psikolojik destek anlamında konuşmaları gerekiyor.”  (Hatice) 

 

“(…) terapötik iletişimi unutmamalı yani psikiyatri hemşiresi bunu yani bakım kadar en önemli 

rollerinden birisi de bu, iletişimi kurmak.” (Zeynep) 

 

“(…) (hastaların) sorununa inseler, gidip konuşsalar falan. Bu şekilde ben bu hemşirelerin 

terapi yapabileceğini düşünüyorum aslında (…) duygularını dile getirmeleri için hastalarla 

bence görüşebilirler, konuşma, diyaloga geçebilirler (…) Bir de gözlem ııı çünkü intihar riski 

çok olan hastaları gözlem yapmalarını, işte ne yapabilir bu hasta ne gibi şeyler yapabilir ona 

göre davranalım hani veya ona göre yanında olalım falan ıı onlara dikkat etmeleri gerekir. İşte 

mesela çok içine kapanık işte bir hastayı ııı hani onunla ilgilenerek böyle işte arkadaşları ile 

zaman geçirmesi için teşvik etmek için konuşabilir mesela (…) terapi şeklinde konuşmalar 

yapabilir, güven duygusunu geliştirebilir.” (Kezban) 

 

“(…) hemşirenin rolü olarak hani hastayı çok iyi gözlemlemesi, hani bazı yan etkileri hasta 

sözel olarak ifade etmeyebiliyo. Mesela bir hastada yüzünde kasılmalar vardı ama kendi 

farkında değil. Hani mesela bunu hemşire gözlemleyebilir, biz gözlemleyebiliriz diye 

düşünüyorum.” (Didem) 
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“(…) hastalar birbirleri arasında konuşuyolar. Onu bile gözlemlemek gerekiyo bence (…) Ben 

biliyorum ki hezeyanlı bir hasta diğer hastaya şey diyo, sakın diyo bir ses duyduğunu söyleme 

seni asla çıkarmazlar. Bak ben öyle yapıyorum diyo, ki o hasta o hafta taburcu oldu yani. 

Onları dinlemek yani yakalamak çok önemli. Yoksa diğer türlü çok akıllılar aslında yani 

biliyolar birde hani daha tecrübeli oldukları için, birkaç kere yattıkları için neyi söylemesem, ne 

yapmasam beni buradan çıkaracaklarını bildikleri için onları yapıyolar. Gayet mantıklı 

davranmaya çalışıyolar ama dikkatli gözlendiğinde bir şekilde kaçırıyolar. İşte bunu ancak 

gözlemleyerek çözebilir hemşireler.” (Nazlı) 

 

Kezban, hastalarla güven oluşturulması gerektiğini, böylelikle iletişimin daha 

sağlıklı olacağını belirtti. 

 

“(…) bir kere hastayla ııı ilk önce güven bence. Hastanın onunla bir şeyler paylaşması için ııı 

güven duyması lazım hemşireye. Bunu sağlamaları lazım.” (Kezban) 

 

Didem, hastaya bakım verirken sadece ruhsal açıdan değil de, bir bütün olarak 

ele alınması gerektiğini ifade etti. 

 

“(…) bence hasta mesela sadece işte ruhsal olarak değerlendirilmemeli (…) bir bütün olarak 

ele alınmalı. Hani diğer bakıma da ihtiyacı varsa işte yemesinde, uykusunda, boşaltımında 

olabilir onlar da gözlenmeli. Mesela neden idrarını yapamıyo. Hani mesela o hastanın 

bilmediğimiz belki prostat sorunu vardır. Hani bunlarda bence değerlendirilmesi gerekiyo. 

Konstipasyon mesela (…) Mesela hani onlar gözlenebilir. Tuvalete gidip geliyomu. Yani hani 

her bakımdan bir bütün olarak hasta incelenmeli diye düşünüyorum, her bölümde olduğu gibi.” 

(Didem) 

 

Zeynep ise psikiyatri hemşirelerinin en önemli rollerinden birinin terapötik 

çevreyi sağlamak ve sürdürmek olduğunu ifade etti. 

 

“(…) güvenli çevre (...) Bu psikiyatri hemşiresi için çok çok daha önemli. Çünkü psikiyatri 

hastalarında ııı kendine zarar verme, başkalarına zarar verme riski diğer alandaki hastalara 

oranla çok çok daha fazla. O yüzden güvenli çevre çok önemli diye düşünüyorum (…) Yani onu 

mutlaka ilk başta sağlaması gerekiyo.” (Zeynep) 
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Öğrencilerin çoğunluğu meşguliyet programlarının hastalar açısından çok yararlı 

olduğunu, bu programların uygulanması ve düzenlenmesinde psikiyatri hemşirelerinin 

aktif rol alabileceğini belirttiler.  

 

“(…) sohbetlerini yapsınlar sabah bir program koysunlar yani. Program doğrultusunda bir 

zaman sonra artık rutine döner o. Sohbetlerini yapsınlar. Ondan sonra işte en azından ya 

birlikte yemek yiyebilirler. Hemşirelerin yemeğini isteseler ya da oradaki yemekten birlikte hep 

birlikte yemeleri bile farklı olur.” (Hatice) 

 

“Aslında her gün gazete alınabilir (…) Hemşireler aralarında dönüşüm yapsa, her gün biri 

gazete alsa getirse, bir tane bile gazete alsalar bence hastalar aralarında paylaşarak yani 

okuyabilirler. Onu yapmaları lazım. Spor yaptırıyoruz mesela (…) (hastalar) katıldıkları 

zamanda memnun kalıyorlar. Onu yaptırabilirler. Hani bu tür aktiviteler, resim yaptırılıyor 

mesela. Ona benzer aktiviteler yaptırılabilir yani hastalara. Hani biraz daha böyle 

kafalarındaki düşüncelerden arınmaları için veya bir şeylerle ilgilenebilmeleri için o tür 

aktivitelere daha çok önem verebilirler.” (Kezban) 

 

“(…) resim yapmıştık. Böyle şeyler bence daha fazla olmalı (…) İlla resim değil ama tabi farklı 

aktivitelerde olabilir. Bir şeyler yazmaları istenebilir psikiyatri hastalarından. Yani daha fazla 

onların hayal gücünü zorlayacak ya da kendilerini ifade edebilecekleri şeyleri. Hani bu 

anlamda hemşireler işte burada daha ön ayak olabilirler, daha aktif rol alabilirler bence.” 

(Burcu) 

 

“(…) toplantılar yapmaları gerektiğini düşünüyorum ki bence bunlar çok yararlı olabilir. 

Etkinlik yapabilirler yine toplantının dışında (…) hastalara da iyi geliyo, katılımları da iyi 

oluyo.”  (Nazlı) 

 

“(…) farklı alanlara yönlendirebilmeliler. Resim olabilir, spor olabilir…Masa tenisi olsun, 

resim atölyesi olabiliyo. Bunlara yönlendirilmeli ve hastanın nasıl diyeyim yani ııı sosyal yönü 

de geliştirilmeli bu anlamda, yeterlilikleri onlara fark ettirilmeli. Hiç bilmedikleri mesela ne 

bileyim ebruyu anlatabilirler orada, gösterebilirler.” (Zeynep) 
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“(…) hastalara kendi yataklarını kendileri mutlaka yapılması öğretilebilir (…) Sosyal davranış 

becerisi kazandırmak adına (…) Belki hani sandalyelerini toplasalar masanın etrafına, işte ne 

bileyim yataklarını yapmaya çalışsalar, yerlerde çöp varsa onu toplasalar. Bir eğitim çeşidi 

onlar için.” (Saliha) 

 

Psikiyatri hemşirelerinin psikoterapi, vaka yönetimi ve danışmanlık rolleri 

olduğunu belirten öğrenciler de bulunmaktadır. 

 

“(…) hemşirelerin de birebir onların grup terapilerine katılabileceğini düşünüyorum.” (Elif) 

 

“(…) terapist, vaka yönetiminde görevli (…) Danışmanlar (…)” (Betül) 

 

Öğrenciler psikiyatri hemşirelerinin sağlık eğitimi kapsamında hasta ve ailesinin 

hastalık, tedavi planı, tedavilerin etki ve yan etikileri, haberci belirtileri tanıma ve bu 

durumda yapılması gerekenler konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini ifade ettiler.  

 

“(…) ailelere de yani bilgi verilmesi gerekiyor, ona göre davranmaları gerekiyor (…) Aile 

eğitimleri çok önemli çok.”  (Sibel) 

 

“(…) mesela kullandığı ilaçlarla ilgili eğitim. En büyük eksiklik bence o yani en büyük eksiklik. 

Hastaların hani ileriye yönelik önem verilmesi gereken nokta bu (…) dış hayata uyum 

noktasında belki hani (düşünüyor) çıktıktan sonra (…) neler yapabilir (…) tekrar hani 

başvurma noktasında belki çekinmemesi gerektiğini, hastalığını kabullenme sürecinde hani 

yanında olması gerektiği bunlar diye düşünüyorum ben.” (Fatma) 

 

“Eğitici de olabilirler. Eğitimde önemli. Hastaların hastalığının tekrarlamaması açısından ya 

da hastanın daha iyi yaşayabilmesi için, kronikte olabilir bu onun yaşam tarzını alıştırmak 

gerekebilir. En önemli görevleri eğitim bence. Yani psikiyatri hastasının ilaçlarının 

düzenlenmesi gerekir mesela. İlaçları konusunda, işte yan etkileri konusunda yine ve hastalığı 

hakkında bilgisi olması gerekir ki nasıl bir durumla karşı karşıya kaldığını bilmeli ya da ne 

olduğunda tekrar geri gelmeli.” (Nazlı) 
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“Eğitim vermeli (…) psikiyatri eğitimleri oluyo işte diyelim. Hastalıkların tanıtımları olabilir, 

ilaç eğitimi (…) ilacı nasıl alması gerektiğine dair (…)” (Zeynep) 

 

“ Topluma yeniden katılım programını yapmaları gerekir”.  (Halime) 

 

Öğrenciler hastaların taburculuk sonrası kontrol ve izlemlerinin devam etmesi 

gerektiğini, psikiyatri hemşirelerinin bu alanda da aktif rol alabileceğini belirttiler. 

 

“Onları bir şekilde bir piknik gibi bir şey olabilir, hani yılda bir kere falan böyle bir ortamda 

buluşturma ve hastalardaki değişiklikler neler, gerçekten iyileşme yolundamı yoksa eskiden 

daha kötüyemi gitmiş…hastayı tedavi ettik bıraktık. Ondan sonra yeni bir atak geçirince tekrar 

gelecek. Ama onun dışında ne yaptığını bilmiyoruz. Atak geçirene kadar bekliyoruz (…) Bir 

piknik gibi bir yerde de onları gözleyebiliriz.” (Halime) 

 

“Ailesi önemli. Hastaların hani tek başına ele alınmaması da gerekiyo psikiyatride. Çevresi de 

çok önemli hatta sadece ailesi de değil.  O çevreninde yani hastanın izlenmesi, hastaneden 

çıktıktan sonrada izlenmesi önemli (…) geri dönüşümleri engellemek için hastaya uygun 

ortamında sağlanması gerekiyo (…) ailesiyle iletişime geçilebilir, aile terapilerine katılabilir. 

Bunlarda da bunların düzenlenmesinde de hemşire aktif rol alabilir.” (Elif) 

 

Öğrenciler psikiyatri kliniklerinde her hemşirenin çalışamayacağını, bu 

kliniklerde çalışabilmek için bir takım özelliklerin olması gerektiğini belirttiler. 

 

“(…) bir kere seçilmiş olması gerekiyor kesinlikle. Herkesin orada durabileceğini 

zannetmiyorum yani. Sabırlı olacak, yaklaşımını bilecek.” (Hatice) 

 

“(…) sevmek, ilgi duymak yetmiyo. Onun akabinde yapabilecek kişiliğe ve yeterliliğe de sahip 

olmak lazım diye düşünüyorum.” (Zeynep) 

 

“(…) psikiyatri hemşiresi sosyal bir insanda olmalı bence diye düşünüyorum. Yani farklı 

alanlarda becerisinin olması gerekir.” (Zeynep) 
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Ayrıca öğrenciler psikiyatri hemşirelerinin hastalarla olduğu kadar diğer sağlık 

ekibi ile de iyi bir iletişim ve iş birliği içerisinde olması gerektiğini belirttiler. 

 

“(…) hemşire ııı diğer sağlık personeline de çok iyi iletişim kurması gerektiğini düşünüyorum.” 

(Didem) 

 

“(…) ekip üyeleri ile de organize çalışması gerekiyo, onlarla hastayı paylaşması gerekiyo diye 

düşünüyorum.” (Zeynep) 

 

Öğrenciler psikiyatri hemşiresinin görev ve sorumluluklarının tam olarak belli 

olmadığını, bu anlamda gelişmeye ihtiyacı olduğunu belirttiler. 

 

“(…) geliştirilmesi gereken bir alan psikiyatri hemşiresi de. Yasal yönden hani zaten 

hemşireliğin belli sıkıntıları var, psikiyatri hemşiresinin de farklı sıkıntıları var gerçekten. 

Psikiyatri hemşiresinin gerçekten çok gelişmesi gereken bir meslek olduğunu düşünüyorum. 

Yani evet hemşirelik zaten öyle ama psikiyatri hemşirelerinin. Çünkü bizim mesleğimizde 

birebir hastayla ilişki kuran hemşire…hemşire sürekli o hastanın yanında. Ve psikiyatri içinde 

bu gerekli…daha fazla yasal sorumluluğu olabilir psikiyatri hemşiresinin. Ve o görevlerini de 

tabiki hani gerektiği şekilde yapması gerekir.” (Elif) 

 

“Gerçekten zor olduğunu düşünüyorum psikiyatri hemşiresinin. Bence psikiyatri hemşireliği 

çok yavaş gelişen demeyeyim de yeni bir bölüm olduğu için görev ve sorumlulukları tam olarak 

çizilmiş değil (…) diğer bölümler için diyebiliyoruz hemşirenin sınırları şunlar işte şunu yapar, 

bunu yapar, psikiyatri hemşireliği için bu çok zor. Çok zaman alması gerekiyor yani… 

Gelişmeye ihtiyaç var.” (Ayşe) 

 

“Yeniliklere daha çok hemşirelik alanında yeniliklere daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum 

ben.” (Kezban) 
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4.1.8. Psikiyatri Kliniklerinde ÇalıĢma Ġsteğine Yönelik DüĢünceler Ġle Ġlgili Elde 

Edilen Bulgular 

Öğrencilerin büyük bir kısmı çalışmayı istedikleri alan olarak psikiyatri 

kliniklerini ilk sıralarda düşünmediklerini belirttiler. Bu durumun nedeni olarak ise bazı 

öğrenciler kendi kişilik özelliklerinin psikiyatri kliniklerinde çalışmaya uygun 

olmadığını ve hastalardan çok etkilendiklerini ifade ettiler.  

 

“(…) sevmek, ilgi duymak yetmiyo. Onun akabinde yapabilecek kişiliğe ve yeterliliğe de sahip 

olmak lazım diye düşünüyorum. Bende bu yok. Ben kendimi kaptırıyorum, çoğu zaman 

kaptırıyorum yani. O yüzdende yapacağım işin herhalde daha mekanik olması lazım diye 

düşünüyorum.” (Zeynep) 

 

“(…) çok uzun bir süre çalışabileceğimi açıkçası tahmin etmiyorum (…) psikiyatride olan bir 

insan nasıl etkilenir. Sonuçta bir aile kuracaksın. Çok fazla hani böyle içine olup ta 

etkilenmekten korkarım. Sonuçta bir aile kuracak, yuvam olacak şudur budur. Onun için biraz 

tedirgin olduğum noktalar var açıkçası.”  (Fatma) 

 

“Psikiyatri hemşiresi olmayı düşünmedim. Niye düşünmedim, çünkü şey ııı bende böyle çok 

dediğim gibi böyle çok sorgulayan, kendimi çok eleştiren, çok düşünen biriyim. Hani depresif 

değilim açıkçası ama hani ama öyle bir ortamda birde çok duyarlı biriyim. Yani insanların 

derdini çok dert eden biriyim. Birinden bir şey duyduğum zaman sabaha kadar onu düşünen 

biriyim (…) Çok empati yapıyorum (…) Hani çok üzülmek istemiyorum hani onların 

problemlerine. Çünkü ben sonra kendim zarar almak istemiyorum. O anlamda ama hani ııı o 

yüzden çalışmak istemezdim. Kendi özelliklerimden dolayı yani.” (Burcu) 

 

Halime ise diğer öğrencilerin düşüncelerine benzer düşüncelere ailesinin sahip 

olduğunu ve onların onaylamaması nedeniyle çalışmak istemediğini belirtti. 

 

“Uzun süre, çalışmak isterim ama uzun süre çalışabilirmiyim onu bilmiyorum. Ve çevremin 

yaklaşımı da etkiler diye düşünüyorum hani (…) Aileme ben sürekli hastalardan falan 

bahsediyorum, hikayesini anlatırım falan. Onlar bıkıyolar. Hani bazen çok konuştuğum zaman 

falan sende onlar gibi olacaksın gibi bir yaklaşım bazen oluyo. Babam değilde annem şey yapar 

birazcık böyle, hani kendine dikkat et falan der. Psikolojim bozulacak falan. Onların pek 

isteyeceğini sanmıyorum. Birde daha öncelikli alanlarım var ama ikinci üçüncü şeyde olabilir.” 

(Halime) 
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Saliha sinirli bir yapıya sahip olduğunu, psikiyatri kliniğinde uzun süre çalışma 

durumunda hastalara yönelik olumsuz davranışlar sergileyebileceğini ve bu durumun 

sonucu olarak vicdanen rahatsız olacağı düşüncesiyle çalışmak istemediğini belirtti. 

 

“Psikiyatri servisinde çalışmak isterdim açıkçası. Ama benim bu konuda bir korkum var, 

istememek içinde bir sebebim var. Artık ııı akıl sağlığı yerinde olmayan insanlarla uğraşmaktan 

bir gün bıkarsam ben, bıkadabilirim, bilmiyorum ki. Çok kalmadım. Bir dönemlik staj bunu 

anlamak için hiç yeterli gelmedi. Üç yıl çalışırım, dört yıl. Yeter derim artık. Hani uğramazsam, 

yeter dersem ve onlara bende birtakım insanlar gibi kötü davranıp, bağırmaya başlarsam diye 

çok korkuyorum, ilgilenmezsem diye çok korkuyorum (…) sinirli bir insanım. Eee ya 

sabredemezsem. Bu çok günah olur. En çok günahından korkuyorum (…) psikiyatri hastası ki 

bunu gördüm de yani kafasına vur, kafasına vurduğunla kalıyosun. Bağır, bağırdığınla 

kalıyosun. Hakkını savunamıyo ki. Hakkı olduğunu bilmiyo ki hakkını savunsun. Bu durumda 

hep sen bağıran saldıran taraf, hep o susan, savunmasız taraf. Ben bunu istemiyorum. En çok 

ben bundan korkuyorum. Ben bağıracağım, o susacak (…) gerçekten çok sabırla durabileceğimi 

bileyim, hiç bağırmadan, ilgilenebileceğimi sonuna kadar, aldığım maaşı sonuna kadar hak 

edeceğimi bilsem çalışırım kesinlikle.” (Saliha) 

 

Ayşe psikiyatri hemşireliğinin sınırlarının geniş olması ve bu açıdan kendisini 

yeterli hissetmemesi nedeniyle çalışmak istemediğini belirtti. 

 

“(…) psikiyatride çalışmaktan gözüm korkuyor açıkçası altından kalkabilir miyim çok geniş bir 

alan diye. Sınırları, hudutları belli değil. Yapılabilecek, yani ben şey KLP‟ deki bayan gibi 

olmak istemiyorum hocam. Yani şu yapılacak denilmesini istemiyorum (…) Bu nedenle 

teoriğimi bir hayli geliştirmem gerekiyor.” (Ayşe) 

 

Bazı öğrenciler hastaların kliniklerde uzun süre kalmasını ve tedavi 

uygulamalarının diğer servislere oranla daha az olmasını psikiyatri kliniklerinde 

çalışmayı istememe nedenleri olarak ifade ettiler. 

 

“Çok az olasılık (…) Benim, hareketli olması lazım, birde hastalarla çok uzun süre kalmamam 

lazım. Aynı hastayı iki üç ay görmemem lazım (…) Daha çok böyle hareket olması, sirkülasyon 

olması (…) tedavi olarak düşünüyorum işte (…) İstemiyorum diye bir şey yok. Olabilir yani 

çalışabilirim (…) Asla çalışmam demiyorum, çalışırım (kısık sesle).” (Betül) 
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“(…) pek bir koşturma olan bir şey değil, daha bir sakin. İş yükü olmayan bir yer yani o kadar 

çok yok (…) Gözlemlediğim birde şey, hani tabi ki hani ben böyle normal bizim stajda 

yaptığımız gibi hemşirelik yapsam daha da kötü, yoruluyorsun beyin yorgunluğu çok kötü 

oluyor. Herkesi dinle, herkesle konuş et falan bu daha da kötü ama yinede böyle hareketlilik yok 

serviste. Oradan oraya koş oradan oraya koş yok.” (Sema) 

 

Görüşülen öğrencilerden 3 tanesi psikiyatri kliniklerinde çalışmayı çok 

istediklerini, 2 tanesi ise çalışabileceklerini fakat ilk tercihleri olmadıklarını belirttiler. 

Öğrencilerin bu konu ile ilgili ifadeleri aşağıdaki gibidir. 

 

“(…) serviste de çalışmak isterim, yüksek lisans ta yapmak isterim (…) belki annemin önceki 

rahatsızlığından dolayı bu beni etkilemişte olabilir (…) O tür insanlara yardım etmeyi çok 

istiyorum yani.”  (Sibel) 

 

“(…) psikiyatride çalışmak istiyorum (…) beni şey etkilemiştir. Zaten psikiyatriye daha öncede 

ilgi duyduğumu söylemiştim. Ama onun dışında öğretmenlerde etkilemiştir beni. Yani 

öğretmenlerin hani öğrenciye karşı tutumu ve o işi yaparak kendi mesela öğretmenin o işi 

severek yapması beni çok etkilemiştir. Çünkü o zaman bende ondaki hani şey görebiliyorum, 

aldığı hazı görebiliyorum, mutlu olduğunu görüyorum, işini severek yaptığını. Bu önemliydi. 

Psikiyatrideki hocalardan da bu anlamda memnunum, teşvik ettiklerini 

düşünüyorum…Hastalara yaklaşım ve aynı zamanda aslında büyükte bir ilgisizliğin olması 

belki de. Yani psikiyatrik hem hastalara karşı hem de bu alana karşı. Bu ilgisizliği hani ben 

devam ettirmeyeyim gibi bir şeydi belki de (…) toplum tarafından kabul edilmemesi, hem ailesi, 

kendi çevresi ve kendisinin kabul etmemesi, başvurmaması kliniklere dolayısıyla. Kabul edilen 

hastalarında çok fazla verimli tedavi süreçlerinin olmaması. Çünkü, görüyoruz sürekli hep aynı 

yatan hasta. 15 kez bile gelmiş olabiliyo o hasta servise. Sürekli geri dönüşler olması. Demek ki 

buralarda eksik bir şeyler yapılıyo. Buraya bir katkı sağlamak isterim.” (Elif) 

 

“Psikiyatri servisinde çalışmayı düşünüyor muyum, aslında biraz da duruma bağlı. Düşünürüm 

tabi (…) Duruma bağlı ııı işte atandığım hastaneye bağlı, oradaki servise bağlı. Ama 

düşünürüm çünkü yapılacak çok şey var (…) bir tek ilaç verip işte bırakmak değil (…) psikiyatri 

hemşiresi olursam ııı kesinlikle yani bu tarz şeylere önem veririm (…) herhalde mükemmel bir 

servis yaparım.” (Kezban) 
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“İlklerde olmazsa çalışabilirim. İlk tercihim olmaz (…) Sonlarda olur muhtemelen (…) Asla 

çalışmam demiyorum artık. Çalışabilirim. Yapamayacağımı düşünmüyorum, yapabilirim ben 

bunu ama oradaki hemşireler kadar rahat değilim (…) Belki de o yüzden çalışmak 

istemiyorum.” (Nazlı) 

 

“Olabilir, hayır katiyen uygun değil demiyorum, çalışabilirim.”  (Hatice) 

 

4.1.9. Öğrencilerin Empati Ġle Ġlgili DüĢüncelerine Yönelik Elde Edilen Bulgular 

Öğrencilerle yapılan görüşmelerde, hemşirelik mesleği özellikle de psikiyatri 

hemşireliği açısından önemli bir kavram olan empatinin öğrenciler tarafından tam 

olarak benimsenip davranışa aktarılamadığı, hatta bazen sözcük anlamının bile tam 

olarak öğrenilmediği ve sempati ile karıştırıldığı belirlendi. 

 

“(…) kıyamıyorum yani çok acıyorum ben çocuklara, hani onlara dayanamıyorum. Ben çok 

ağladığımı hatırlarım yani çocuk stajında, her gün ağladığımı bilirim.” (Semra) 

 

“(…) insanların derdini çok dert eden biriyim. Birinden bir şey duyduğum zaman sabaha kadar 

onu düşünen biriyim (…) Çok empati yapıyorum.” (Burcu) 

 

Zeynep’in ifadelerinden ise sempati ve empati ayrımını yapabildiği fakat 

empatiyi uygulamakta zorlandığı, sempatik düşünce ve davranışların ağırlıklı olduğu 

belirlendi.  

 

“(…) arkadaşımla konuşuyoruz bazen böyle. Acaba gitsek mi oraya (klinik uygulama alanına) 

tekrardan hani hocadan izin alıp, öylesine insanlara yardım etmek için. Ben bayramda bile 

gitmeyi planlamıştım bu dönem. Ama hocamız şey demişti, bu kadar kendini kaptırma (…) 

bende empati diye bir şey kalmıyo tamamen sempatik (…) ben, ağlarken hasta diyelim benimde 

ağlayasım geliyo o anda. Ama şöyle de bir şey var yani ııı odadan çıktıktan sonra bende 

tamamen bu geçmiyo ya da sonrasında unutup gitmiyorum. Düşünüyorum ben ne yapabilirim 

bu hasta için. Yani bu da  var bende.” (Zeynep) 
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4.2. Niceliksel Veriler 

Araştırmada niceliksel veriler; 

 Öğrencilerin bireysel özellikleri, 

 Öğrencilerin ailevi özellikleri, 

 Öğrencilerin hemşirelik mesleğine ilişkin düşünceleri, 

 Öğrencilerin aileleri veya yakın çevrelerindeki bireylerde ruhsal hastalık 

durumu, 

 Öğrencilerin ruhsal sorunu olan bireylere yönelik düşünceleri, 

 Öğrencilerin psikiyatri hemşireliği dersine ilişkin düşünceleri, 

 Öğrencilerin psikiyatri hemşiresinin rollerine yönelik düşünceleri, 

 Öğrencilerin psikiyatri kliniğinde çalşmaya yönelik düşünceleri olmak 

üzere tablolar halinde sunuldu. 
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Tablo 4-1: Öğrencilerin bireysel özellikleri 

BĠREYSEL ÖZELLĠKLER n % 

Doğum Yeri Akdeniz Bölgesi 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

Ege Bölgesi 

Doğu Anadolu Bölgesi 

Marmara Bölgesi 

İç Anadolu Bölgesi 

Karadeniz Bölgesi 

Yurtdışı 

9 

4 

11 

7 

50 

15 

29 

8 

6,8 

3,0 

8,3 

5,3 

37,6 

11,3 

21,8 

6,0 

Mezun Olunan Lise Düz Lise 

Anadolu Lisesi 

Sağlık Meslek Lisesi 

Yabancı Dil Ağırlıklı Lise 

Süper Lise 

Kız Lisesi 

Fen Lisesi 

48 

41 

8 

17 

15 

4 

1 

35,8 

30,6 

6,0 

12,7 

11,2 

3,0 

0,7 

 X SD Min.-Max. 

YaĢ 23,32 1,38 20-28 

 

Araştırmaya katılan toplam 136 öğrencinin bireysel özelliklerine bakıldığında 

yaş ortalamasnın 23,32 (min.=20, max.=28) yıl olduğu, %37,6’sının (n=50) doğum 

yerinin Marmara Bölgesi ve %35,8’inin (n=48) düz lise mezunu olduğu belirlendi. 
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Tablo 4-2: Öğrencilerin ailevi özellikleri 

AĠLEYE ĠLĠġKĠN ÖZELLĠKLER n % 

Anne Eğitim Durumu Okur-yazar değil 

Okur-yazar 

İlkokul  

Ortaokul 

Lise  

Yüksekokul  

10 

9 

88 

6 

16 

7 

7,4 

6,6 

64,7 

4,4 

11,8 

5,1 

Baba Eğitim Durumu Okur-yazar değil 

Okur-yazar 

İlkokul  

Ortaokul 

Lise  

Yüksekokul 

0 

3 

66 

14 

37 

16 

0 

2,2 

48,5 

10,3 

27,2 

11,8 

Anne Mesleği Ev hanımı 

Emekli 

İşçi 

Serbest meslek 

Devlet memuru 

Çiftçi 

109 

9 

8 

4 

5 

1 

80,1 

6,6 

5,9 

2,9 

3,7 

0,7 

Baba Mesleği Çalışmıyor 

Emekli 

İşçi 

Serbest meslek 

Devlet memuru 

Çiftçi 

3 

47 

39 

21 

9 

13 

2,3 

35,6 

29,5 

15,9 

6,8 

9,8 

KardeĢ Sayısı Yok 

Bir  

İki  

Üç ve üzeri  

3 

54 

36 

42 

2,2 

40,0 

26,7 

31,0 

Aile Tipi Çekirdek aile 

Geniş aile 

Parçalanmış aile 

(Anne sağ baba ölü) 

116 

14 

6 

85,3 

10,3 

4,4 

 

Öğrencilerin ailelerine ilişkin özelliklerine bakıldığında; annelerinin %64,7’sinin 

(n=88) babalarının ise %48,5’inin (n=66) ilkokul mezunu olduğu, annelerinin 

%80,1’inin (n=109) ev hanımı, babalarının %35,6’sının (n=47) emekli olduğu, 

%40’ının (n=54) bir kardeşi olduğu ve %85,3’ünün (n=116) çekirdek aile üyesi olduğu 

belirlendi. 
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Tablo 4-3: Öğrencilerin hemĢirelik mesleğine iliĢkin düĢünceleri 

HEMġĠRELĠK MESLEĞĠNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER n % 

HemĢirelik 

Bölümü Tercih 

Sırası 

Birinci-beşinci tercih arası 

Altıncı tercih ve üzeri 
71 

64 
52,6 

47,4 

 

 

 

 

 

HemĢirelik 

Mesleğini 

Seçme Nedeni* 

Kadın mesleği olduğu için 

Ailem istediği için 

Sağlıkla ilgili olduğu için 

Asıl idealime en yakın olduğu için 

Puanım yettiği için 

İş garantisi olduğu için 

Arkadaşlarım yönlendirdiği için 

Öğretmenlerim yönlendirdiği için 

Sağlık meslek lisesi mezunu olduğum için 

Çocukluktan beri istediğim için 

Öylesine tercih ettim 

İstanbul olduğu için 

Ekonomik koşullar  

Bilmiyorum 

İlgimi çeken bir bölüm 

Hemşire tanıdığım var 

4 

33 

59 

27 

72 

68 

10 

13 

4 

1 

1 

3 

1 

3 

2 

1 

2,8 

24,0 

43,1 

19,8 

52,7 

49,7 

7,2 

9,5 

2,9 

0,7 

0,7 

2,2 

0,7 

2,2 

1,4 

0,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HemĢirelik 

Bölümünde 

Okumaktan 

Memnuniyet 

Durumu* 

Evet 

Evet çünkü faydalı olacağımı düşünüyorum 

Evet çünkü seviyorum 

Evet çünkü alıştım 

Evet çünkü yapmaktan zevk alıyorum 

Evet çünkü istediğim bölüm 

Evet çünkü sağlıkla ilgili 

Evet bildiğim anlayıştan farklı 

Evet çünkü istediğim gibi bir eğitim aldım 

Evet çünkü iş alanı çok 

Evet çünkü kendime uygun buluyorum 

Evet çünkü insanlarla olmayı/yardım etmeyi seviyorum 

Evet çünkü emeğimin karşılığını alınca mutlu oluyorum 

Hayır  

Hayır çünkü istediğim bölüm değil 

Hayır çünkü mesleğin statüsü düşük 

Hayır çünkü mutsuzum/doyum alamıyorum 

Hayır çünkü bana uygun değil 

Hayır çünkü cinsiyet problem oluyor 

Hayır çünkü beyin gücü yerine el becerisi gerektiriyor 

Hayır çünkü ortam güzel değil 

Kararsızım 

Kararsızım çünkü meslek olarak görülmediğini 

düşünüyorum 

Kararsızım çünkü çok yorucu 

Kararsızım çünkü seviyorum ama korkuyorum 

Kararsızım çünkü iş imkanı iyi ama değeriniz bilinmiyor 

Kararsızım çünkü altından kalkamayacağı birkaç sorun 

var 

Kararsızım çünkü nasıl bir iş hayatının beni beklediğini 

bilmiyorum 

Kararsızım çünkü hocalar/dersler soğuttu 

Kararsızım çünkü ideallerimi karşılamaz 

Bilmiyorum 

5 

14 

23 

5 

2 

8 

3 

1 

5 

7 

4 

10 

1 

2 

4 

4 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

1 

 

7 

 

2 

2 

14 

3,7 

10,3 

16,9 

3,7 

1,4 

5,9 

2,2 

0,7 

3,7 

5,1 

2,9 

7,3 

0,7 

1,5 

2,9 

2,9 

1,5 

2,2 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

 

0,7 

0,7 

1,5 

0,7 

 

5,1 

 

1,5 

1,5 

10,3 

           *Birden fazla seçenek iĢaretlenmiĢtir. 
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Tablo 4-3’te öğrencilerin hemşirelik mesleğine ilişkin düşünceleri 

incelendiğinde; %52,6’sının (n=71) hemşirelik bölümünü 1-5. sırada tercih ettikleri, 

%52,7’sinin (n=72) puanı yettiği için, %49,7’sinin (n=68) iş garantisi olduğu için, 

%43,1’inin (n=59) sağlıkla ilgili olduğu için hemşirelik mesleğini tercih ettiği, 

%16,9’unun (n=23) hemşirelik mesleğini sevdikleri için, %10,3’ünün (n=14) faydalı 

olacaklarını düşündükleri için hemşirelik bölümünde okumaktan memnun oldukları, 

%10,3’ünün (n=14) ise hemşirelik bölümünde okumaktan memnun olup 

olmadıklarına yönelik bir fikirleri olmadığı belirlendi. 

 

 

Tablo 4-4: Öğrencilerin aileleri (kendisi dahil) veya yakın çevrelerindeki bireylerde ruhsal 

hastalık durumu 

 n % 

Ailede (kendisi dahil) veya 

yakın çevredeki bireylerde 

ruhsal hastalık varlığı 

Evet 

Hayır 

Bilmiyorum  

33 

91 

10 

24,6 

67,9 

7,5 

 

 

Ruhsal hastalığı olan birey* 

Kendisi 

Birinci derece akraba (anne, baba 

veya kardeş) 

İkinci derece akraba(dayı, amca, 

kuzen, teyze, hala vs.) 

arkadaş 

1 

10 

 

22 

 

0,7 

7,2 

 

16 

 

Ruhsal hastalığı* 

Bilmiyorum 

Depresyon 

Panik atak 

Bipolar bozukluk 

Psikotik bozukluk 

Anksiyete bozukluğu 

Obsesif kompulsif bozukluk 

2 

13 

3 

3 

10 

1 

1 

1,5 

9,5 

2,2 

2,2 

7,3 

0,7 

0,7 

*Birden fazla seçenek iĢaretlenmiĢtir. 

 

Tablo 4-4’de öğrencilerin aileleri ve yakın çevrelerindeki bireylerde ruhsal 

hastalık durumu incelendiğinde; %67,9’unun (n=91) kendisinde, ailesinde veya yakın 

çevresindeki kişilerde herhangi bir ruhsal hastalığın olmadığı, %16’sının (n=22) ikinci 

derece akrabalarında ruhsal hastalığın bulunduğu ve %9,5’inin (n=13) var olan ruhsal 

hastalığının depresyon olduğu belirlendi. 
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Tablo 4-5: Öğrencilerin ruhsal sorunu olan bireylere yönelik düĢünceleri 

RUHSAL SORUNU OLAN BĠREYLERE YÖNELĠK DÜġÜNCELER n % 

Psikiyatri Dersini 

Almadan Önce 

Ruhsal Sorunu Olan 

Bireyle ĠletiĢim 

Durumu 

Evet 

Hayır 

35 

99 

26,1 

73,9 

 

 

 

Psikiyatri Dersini 

Almadan Önce 

Ruhsal Sorunu Olan 

Bireyler 

Hakkındaki 

DüĢünceleri* 

Korkuyordum 

Deli diyordum 

Komik buluyordum 

Acıyordum 

Diğer hastalar gibi olduğunu düşünüyordum 

Kapalı yerde tutulmaları gerektiğini düşünüyordum 

Üzülüyordum 

Kendilerine ve yakınlarına dua ediyordum 

Desteğe ihtiyaçları olduğunu düşünüyordum 

Normal olduklarını düşünüyordum 

Merak ediyordum 

Tepkim yoktu 

Tuhaf buluyordum 

Nasıl iletişim kuracağımı bilmiyordum 

114 

27 

7 

60 

33 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

61,4 

19,7 

5,0 

46,0 

5,6 

8,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psikiyatri 

HemĢireliği Dersini 

Aldıktan Sonra 

Ruhsal Sorunu Olan 

Bireyler 

Hakkındaki 

DüĢünceleri* 

Korkuyorum 

Deli diyorum 

Komik buluyorum 

Acıyorum 

Diğer hastalar gibi olduğunu düşünüyorum 

Kapalı yerde tutulmaları gerektiğini düşünüyorum 

Üzülüyorum 

Dua ediyorum 

Toplum ve sağlık sisteminde daha ciddiye alınmaları 

gerektiğini düşünüyorum 

Yardıma ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum 

Kendilerine yarattıkları dünyaları olduğunu düşünüyorum 

Etkileniyorum 

Zararsız olduklarını düşünüyorum 

Etiketlenmemeleri gerektiğini düşünüyorum 

Onların yerinde bende olabilirdim diye düşünüyorum 

İletişim kurarken dikkatli olunmalı diye düşünüyorum 

Gözlem altında olmalılar diye düşünüyorum 

Gereken önemin verilmediğini düşünüyorum 

Hiçbir şey düşünmüyorum 

Topluma kazandırılmaları gerektiğini düşünüyorum 

Kızıyorum 

Sevimli buluyorum 

İletişim kurulabileceğini düşünüyorum 

14 

0 

0 

12 

108 

5 

6 

2 

1 

 

5 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

0 

0 

8,6 

79,3 

3,7 

4,4 

1,4 

0,7 

 

3,5 

0,7 

0,7 

0,7 

2,1 

0,7 

2,2 

2,2 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

*Birden fazla seçenek iĢaretlenmiĢtir. 

Tablo 4-5’te öğrencilerin ruhsal sorunu olan bireylere yönelik düşünceleri 

incelendiğinde; %73,9’unun (n=99) psikiyatri hemşireliği dersini almadan önce ruhsal 

sorunu olan bir bireyle herhangi bir şekilde iletişimi olmadığı, %61,4’ünün (n=114) 

psikiyatri hemşireliği dersini almadan önce ruhsal sorunu olan bireylerden korktuğu, 

%79,3’ünün (n=108) psikiyatri hemşireliği dersini aldıktan sonra ruhsal sorunu olan 

bireylerin diğer hastalar gibi olduğunu düşündükleri belirlendi.. 
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Tablo 4-6: Öğrencilerin psikiyatri hemĢireliği dersine iliĢkin düĢünceleri 

PSĠKĠYATRĠ HEMġĠRELĠĞĠ DERSĠNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER n % 

 

 

 

 

 

 

Psikiyatri 

HemĢireliği 

Dersi Teorik 

Uygulamasından 

Memnuniyet 

Durumu*  

Evet 

Evet çünkü birçok şey öğrendim 

Evet çünkü konular/vakalar ilgimi çekiyor 

Evet çünkü zevkli/seviyorum 

Evet çünkü ilgili olduğum bir alan 

Evet çünkü dersin uygulanışı çok iyi 

Evet çünkü hocalar iyi 

Evet çünkü değişik 

Evet çünkü konular uygulamalarla bütünleşiyor 

Evet çünkü psikiyatri hastalarına bakışımı değiştirdi 

Hayır çünkü sevmedim 

Hayır çünkü çok ayrıntılı/yoğun 

Kararsızım 

Kararsızım çünkü etkilendim 

Kararsızım çünkü bazı konular havada kalıyor 

Kararsızım çünkü verilen bilgilerin hepsi gerekli değil 

Kararsızım çünkü psikiyatriyi sevdiğim halde teorikten zevk 

almadım 

Kararsızım çünkü karışıktı 

Kararsızım çünkü rotasyonlar boş geçti 

Kararsızım çünkü ders uzun ve bazen sıkıcı 

Bilmiyorum  

11 

27 

7 

20 

13 

21 

6 

2 

2 

2 

1 

8 

2 

1 

2 

3 

1 

 

2 

1 

2 

7 

8,1 

19,8 

5,1 

14,7 

9,6 

15,4 

4,4 

1,5 

1,5 

1,4 

0,7 

5,4 

1,5 

0,7 

1,5 

2,2 

0,7 

 

1,5 

0,7 

1,5 

5,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psikiyatri 

HemĢireliği 

Dersi Klinik 

Uygulamasından 

Memnuniyet 

Durumu* 

Evet 

Evet çünkü çok şey öğrendim 

Evet çünkü değişik vakalar gördüm 

Evet çünkü hocadan ve uygulamadan memnunum 

Evet çünkü sorun yaşamadım 

Evet çünkü psikiyatrik hastalarla ilgilenmeyi seviyorum 

Evet çünkü zevkliydi/eğlenceliydi 

Evet çünkü kuramsalı klinikte uyguladık/pekiştirdik 

Evet çünkü bağımsızlığımızı artırıyor 

Evet çünkü etkili iletişim olan bir ortam 

Evet çünkü insan beyninin önemini anladım 

Hayır 

Hayır çünkü hocalarla iletişimde zorlandım 

Hayır çünkü vaka ödevlerini sevmiyorum 

Hayır çünkü ağır vaka göremedim 

Hayır çünkü notlar adil değil 

Hayır çünkü yetersiz 

Hayır çünkü hastalarla iletişimde zorlandım 

Kararsızım 

Kararsızım çünkü hastalarla iletişim güzel ama psikolojim 

olumsuz etkileniyor 

Kararsızım çünkü adapte olamadım 

Kararsızım çünkü toplum ruh sağlığı uygulaması çok yararsızdı 

Kararsızım çünkü ilk günler sıkıntılı, sonra güzeldi 

Kararsızım çünkü yarar derecesini ölçemiyorum 

Kararsızım çünkü hastalarla iletişimde zorlandım 

Kararsızım çünkü pek bir şey yapmadık 

Kararsızım çünkü yeterince yararlanamadım 

Kararsızım çünkü uygulama gün sayısı az 

Kararsızım çünkü farklı/garip 

Kararsızım çünkü ders-staj paralel değil 

Kararsızım çünkü değerlendirme adil değil 

Kararsızım çünkü servis güzel değil 

Bilmiyorum 

7 

20 

15 

11 

4 

6 

13 

11 

1 

9 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

6 

 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

8 

5,1 

14,7 

11,0 

8,0 

2,9 

4,4 

9,5 

8,1 

0,7 

6,5 

0,7 

0,7 

1,5 

0,7 

1,5 

0,7 

0,7 

2,2 

0,7 

4,4 

 

0,7 

1,5 

0,7 

0,7 

0,7 

1,5 

1,5 

1,5 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

5,9 
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Tablo 4-6: (Devam) Öğrencilerin psikiyatri hemĢireliği dersine iliĢkin düĢünceleri 

Psikiyatri 

HemĢireliği 

Dersindeki 

BaĢarı 

Durumunu 

AlgılayıĢı 

İyi 

Orta 

Kötü  

68 

62 

4 

50,7 

46,3 

3,0 

Psikiyatri 

HemĢireliği 

Dersi Klinik 

Uygulamasında 

YaĢadıkları* 

Korktum 

Moralim bozuldu 

Birçok şey öğrendim 

Ruh sağlığım bozuldu 

Uykularım düzensizleşti 

Kendimi çok iyi hissettim 

Kendimi geliştirdim 

Ne yapacağımı bilemedim 

Korkumu yendim 

Sorunlu çok insan olduğunu fark ettim 

Farklı insanları tanıdım 

Hiçbir şey  

47 

57 

115 

18 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

34,4 

41,7 

84,2 

13,1 

0,7 

0,7 

0,7 

1,4 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

 

 

 

 

 

 

Psikiyatri 

HemĢireliği 

Dersi Klinik 

Uygulamasının 

Etkileri* 

Hiçbir etkisi olmadı 

Psikiyatri hastaları için üzüldüm 

Ruh sağlığımın bozuk olduğunu düşünmeye başladım 

Ruh sağlığım bozuldu 

Çevremdeki insanların ruh sağlığının bozuk olduğunu 

düşünmeye başladım 

Psikiyatri alanında pek bir şey yapılamayacağını düşünüyorum 

İleride hasta olabileceğimi düşündüm 

Psikiyatri alanında birçok şey yapılacağını düşünüyorum 

Korktuğum kadar olmadığını gördüm 

Ruh sağlığı bozuk insanlar hakkında düşüncelerim değişti 

Psikiyatri hastaları ile iletişimin önemini anladım 

Bizim dünyamız dışında bir dünya olduğunu düşündüm 

Klinik alanda yapılabilecek bir şey yok 

İnsanları anlama ve dinleme yeteneğim gelişti 

Kendimi o duruma düşürmemeye karar verdim 

Psikiyatriyi sevdiğimi anladım 

İyi ki sağlıklıyım dedim 

Psikolojinin önemini anladım 

İletişimin önemini anladım 

4 

63 

42 

7 

82 

 

11 

1 

5 

1 

2 

2 

1 

1 

4 

1 

2 

2 

1 

1 

2,9 

46,1 

31,3 

4,9 

60,0 

 

8,0 

0,7 

3,5 

0,7 

1,4 

1,4 

0,7 

0,7 

2,8 

0,7 

1,4 

1,4 

0,7 

0,7 

 

 

Psikiyatri 

HemĢireliği 

Dersi Teorik 

Eğitiminin 

Etkileri* 

Hiçbir etkisi olmadı 

Psikiyatri konusunda çok şey öğrendim 

Ruh sağlığımın bozuk olduğunu düşünmeye başladım 

Ruh sağlığım bozuldu 

Çevremdeki insanların ruh sağlığının bozuk olduğunu 

düşünmeye başladım 

Psikiyatri alanında pek bir şey yapılamayacağını düşünüyorum 

Bende ve çevremdeki en ufak belirtileri irdelemeye başladım 

Psikiyatri alanında birçok şey yapılacağını düşünüyorum 

Çok yoğundu 

Bireysel baş etme yeteneğimi artırdı 

4 

120 

25 

3 

40 

 

2 

3 

1 

1 

1 

2,9 

88,1 

18,4 

2,2 

29,4 

 

1,4 

2,2 

0,7 

0,7 

0,7 
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Tablo 4-6: (Devam) Öğrencilerin psikiyatri hemĢireliği dersine iliĢkin düĢünceleri 

 

 

 

 

 

 

 

Teorik Eğitim 

Ile Uygulamalı 

Eğitimi Birbiri 

Ġle Uyumlu 

Bulma 

Durumu* 

Evet 

Evet çünkü derste gördüğümüz konulari anlamamiza yardimci 

oldu. 

Evet çünkü zorlanmadim / sorun yaşamadim 

Hayır 

Hayır çünkü önce teorik eğitim sonra uygulama olmali 

Hayır çünkü uygulamaya bazı konularda eksik olarak 

başlıyoruz 

Hayır çünkü teorikte olan klinikte uygulanmiyor 

Hayır çünkü teorik yoğun 

Hayır çünkü pratik az 

Hayır çünkü staj grubu kalabalık 

Hayır çünkü rotasyon olmali 

Kararsızım 

Kararsızım çünkü bazı eksik yanları var 

Kararsızım çünkü birebir gitmiyor 

Kararsızım çünkü her vakayı göremiyoruz 

Kararsızım çünkü teorik uygulama karıştı 

Kararsızım çünkü uygulamada fazla aktivite gösteremiyoruz 

Kararsızım çünkü servistekilerin olumsuz uygulamalarını 

gözlemledim 

Düşünmedim  

23 

61 

 

2 

3 

2 

4 

 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

7 

2 

1 

2 

1 

 

9 

16,9 

44,9 

 

1,5 

2,2 

1,4 

2,9 

 

2,2 

1,4 

1,4 

0,7 

0,7 

0,7 

2,2 

5,1 

1,5 

0,7 

1,5 

0,7 

 

6,6 

Teorik Eğitim 

Ġle Uygulamalı 

Eğitim Arasında 

Sorun YaĢama 

Durumu 

Evet 

Evet sorunum ilaç bilgisi yeterli olmuyor 

Evet sorunum konuları bilmeden uygulamaya gidiyorum ve 

bocalıyorum 

Evet sorunum hemşirenin rolleri belirsiz 

Evet sorunum kuramsal bilgi eksik 

Evet sorunum uygulamada teoriği göremiyoruz 

Hayır 

Ödevler fazla 

Teorikten sonra uygulama olmalı 

1 

1 

6 

 

1 

3 

5 

107 

1 

2 

0,8 

0,8 

4,7 

 

0,8 

2,4 

3,9 

84,3 

0,8 

1,5 

Tablo 4-6’da öğrencilerin psikiyatri hemşireliği dersine ilişkin düşünceleri 

incelendiğinde; %19,8’inin (n=27) birçok şey öğrendikleri, %15,4’ünün (n=21) ise 

dersin uygulanışının çok iyi olması nedeniyle psikiyatri hemşireliği dersi teorik 

uygulamasından memnun oldukları, %14,7’sinin (n=20) çok şey öğrendikleri için 

psikiyatri hemşireliği klinik uygulamasından memnun oldukları, %50,7’sinin (n=68) 

psikiyatri hemşireliği dersindeki başarı durumlarını iyi olarak algıladıkları, %84,2’sinin 

(n=115) psikiyatri hemşireliği dersi klinik uygulamalarında birçok şey öğrendikleri, 

klinik uygulamalar sonunda %60’ının (n=82) çevrelerindeki insanların ruh sağlığının 

bozuk olduğunu düşünmeye başladıkları, %46,1’inin (n=63) psikiyatri hastaları için 

üzüldükleri, %88,1’inin (n=120) psikiyatri hemşireliği dersi teorik eğitimi sonunda 

psikiyatri konusunda çok şey öğrendikleri, %44,9’unun (n=61) derste gördükleri 

konuları anlamalarına yardımcı olduğu için teorik eğitim ile uygulamalı eğitimi birbiri 

ile uyumlu buldukları, %84,3’ünün (n=107) teorik eğitim ile uygulamalı eğitim arasında 

sorun yaşamadığı belirlendi.  
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Tablo 4-7: Öğrencilerin psikiyatri hemĢiresinin rollerine yönelik düĢünceleri 

PSĠKĠYATRĠ HEMġĠRESĠNĠN ROLLERĠNE YÖNELĠK 

DÜġÜNCELER 

n % 

 

 

 

 

 

Psikiyatri HemĢireliği Dersini 

Almadan Önce Psikiyatri 

HemĢiresinin Rollerine Yönelik 

DüĢünceleri* 

Tedavi 

Terapi 

Eğitici 

Diğer alanlardaki gibi 

İletişim 

Gözlem 

Fikrim yoktu 

Savunma/koruma 

Yardımcı 

Klinisyen/uygulayıcı 

Bakım 

Danışman 

Acil müdahale 

Destek 

Araştırmacı 

Vaka yöneticisi 

55 

8 

13 

7 

16 

7 

23 

1 

2 

10 

17 

10 

2 

2 

3 

3 

40,4 

5,8 

9,2 

5,1 

11,5 

5,0 

16,9 

0,7 

1,4 

7,2 

12,1 

7,1 

1,4 

1,4 

2,1 

2,1 

 

 

 

 

 

 

 

Psikiyatri HemĢireliği Dersini 

Aldıktan Sonra Psikiyatri 

HemĢiresinin Rollerine Yönelik 

DüĢünceleri* 

Bütüncül yaklaşım 

İletişim 

Tedavi 

Bakım 

Eğitici 

Araştırmacı 

Gözlem 

Kayıt 

Terapi 

Destek olma 

Danışman  

Hasta hakları savunucusu 

Genel hemşirelik rolleri 

Bilmiyorum 

Klinisyen 

Vaka yöneticisi 

Çok amaçlı 

Sorun çözme 

Rehabilitasyon 

16 

41 

37 

19 

40 

20 

18 

1 

18 

16 

32 

5 

5 

4 

10 

10 

1 

2 

1 

11,6 

29,7 

26,4 

13,3 

28,5 

14,3 

12,9 

0,7 

12,6 

11,5 

22,8 

3,5 

3,5 

2,9 

7,1 

7,1 

0,7 

1,4 

0,7 
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Tablo 4-7: (Devam) Öğrencilerin psikiyatri hemĢiresinin rollerine yönelik düĢünceleri 

 

 

 

 

Klinik Uygulama 

Alanlarındaki Psikiyatri 

HemĢirelerinin 

GerçekleĢtirdikleri Rollerine 

Yönelik DüĢünceleri* 

Tedavi 

İletişim 

Destek Olma 

Araştirmaci 

Kayıt 

Gözlem 

Bakım 

Eğitim 

Hekim Direktifli Geleneksel Roller 

Hiçbir Şey 

Klinisyen 

Danışman 

Terapi 

Savunucu 

Vaka Yöneticisi 

Rehabilitasyon   

66 

12 

1 

1 

4 

6 

16 

16 

5 

16 

15 

17 

4 

1 

2 

2 

48,2 

8,7 

0,7 

0,7 

2,9 

4,3 

11,4 

11,4 

3,7 

11,8 

10,9 

12,3 

2,8 

0,7 

1,4 

1,5 

 

 

 

 

 

 

Psikiyatri Kliniklerinde 

ÇalıĢan HemĢirelerin 

GerçekleĢtirmedikleri Rollerin 

Nedenlerine Yönelik 

DüĢünceleri* 

İstemiyorlar 

İmkanlar (ortam,para) 

Mesleğe verilen sınırlar/politika 

Birebir iletişim az 

Yoğunluk 

Hemşire sayısı az 

Eğitim eksikliği/rolleri bilmemeleri 

Güvenlik yok 

Hastaları önemsememe 

Hasta sayısı fazla 

Tükenmişlik 

İş yükü fazla 

Ekip ilişkisi 

Klasik hemşire modeline 

uyduklarından 

Kişisel özellikleri 

Hastalara bakış açıları 

Çevre 

Hastaların hastalıkları 

Bilmiyorum 

51 

16 

9 

1 

6 

11 

13 

3 

3 

9 

8 

8 

3 

6 

 

17 

3 

2 

3 

3 

37,2 

11,7 

6,5 

0,7 

4,3 

7,9 

17,5 

2,1 

2,1 

6,6 

5,8 

5,8 

2,1 

4,3 

 

12,4 

2,1 

1,5 

2,1 

2,2 

 

Tablo 4-7’de öğrencilerin psikiyatri hemşiresinin rollerine yönelik düşünceleri 

incelendiğinde; %40,4’ünün (n=55) psikiyatri hemşireliği dersini almadan önce 

psikiyatri hemşirelerinin tedavi uygulamalarında rol aldıklarını düşündükleri, 

%29,7’sinin (n=41) psikiyatri dersini aldıktan sonra psikiyatri hemşirelerinin iletişim 

rolünün olduğunu düşündükleri, %48,2’sinin (n=66) psikiyatri klinik uygulama 

alanlarındaki hemşirelerin tedavi uygulamalarında rol aldıklarını düşündükleri, 

%37,2’sinin (n=51) psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin rollerini, istemedikleri 

için gerçekleştirmediklerini düşündükleri belirlendi. 
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Tablo 4-8: Öğrencilerin psikiyatri kliniğinde çalıĢmaya yönelik düĢünceleri 

PSĠKĠYATRĠ KLĠNĠĞĠNDE ÇALIġMAYA YÖNELĠK 

DÜġÜNCELER 

n % 

Psikiyatri Kliniğinde 

ÇalıĢmaya Yönelik 

DüĢünceler* 

Evet 

Evet çünkü zevkli 

Evet çünkü bu alanı sevdim 

Evet çünkü psikiyatri alanı daha fazla 

önem kazanacak 

Evet çünkü hemşirenin bu alanda 

yapabileceği çok iş var 

Evet çünkü yararlı olacağım 

Hayır 

Hayır çünkü iletişimde güçlük 

yaşıyorum 

Hayır çünkü çalışanları ruhsal 

anlamda yıpratıyor 

Hayır çünkü bana göre 

değilim/duygusalım/etkileniyorum 

Hayır çünkü zor bir klinik 

Hayır çünkü güvenlik yok/ 

korkuyorum 

Hayır çünkü istediğim alan değil 

Hayır çünkü ortam iyi değil 

Hayır çünkü sevmiyorum 

Kararsızım 

Kararsızım çünkü dersi seviyorum 

ama burada çalışmak zor 

Kararsızım çünkü güzel ama doyum 

alamam 

Kararsızım çünkü daha öncelikli 

istediğim bölümler var 

Kararsızım çünkü yetersizim 

Kararsızım çünkü ilgi alanıma 

girmiyor 

Kararsızım çünkü ilginç vakalar var 

ama korkutucu 

Kararsızım çünkü duygusalım/ 

etkilenirim 

Kararsızım çünkü farklı 

Kararsızım çünkü rolleri belli değil 

Düşünmedim  

5 

4 

11 

1 

 

5 

 

7 

7 

3 

 

4 

 

29 

 

9 

3 

 

4 

1 

2 

7 

9 

 

1 

 

3 

 

1 

1 

 

2 

 

5 

 

2 

1 

9 

3,7 

2,9 

8,0 

0,7 

 

3,7 

 

5,1 

5,1 

2,2 

 

2,9 

 

21,3 

 

6,5 

2,2 

 

2,9 

0,7 

1,5 

5,1 

6,6 

 

0,7 

 

2,2 

 

0,7 

0,7 

 

1,5 

 

3,7 

 

1,5 

0,7 

6,6 

 

Tablo 4-8’de öğrencilerin psikiyatri kliniğinde çalışmaya yönelik düşünceleri 

incelendiğinde; %21,3’ünün (n=29) duygusal oldukları ve etkilendileri için psikiyatri 

kliniklerinde çalışmak istemedikleri, %8’inin (n=11) ise psikiyatriyi sevdikleri için bu 

alanda çalışmak istedikleri belirlendi.  
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5. TARTIġMA 

5.1. Niteliksel Verilerin TartıĢılması 

Öğrencilerin psikiyatri hemşiresinin rollerini nasıl algıladıklarını belirlemek 

amacıyla yapılan çalışmada, 21-27 yaşları arasında olan 14 öğrenci ile yarı 

yapılandırılmış bireysel derinlemesine görüşme gerçekleştirildi.  

Bir yükseköğretim programının seçilmesi aynı zamanda mesleğin seçilmesi 

anlamına gelmektedir. Bilinçli ve istekli olarak yapılan tercihler, mesleğe bakış açısını, 

mesleğin algılanmasını ve mesleğe yönelik tutumu etkilemektedir. Dolayısıyla 

öğrencilerin hemşirelik bölümünü tercih etmelerinde etkili olan faktörler 

değerlendirildiğinde çoğunlukla ailelerinin, ÖSS puanlarının ve sağlıkla ilgili bir alanda 

okuma isteklerinin seçimlerinde etkili olduğu belirlendi. Aileler ise, hemşirelik 

mesleğinin iş bulma imkanının yüksek olmasını düşünmeleri nedeni ile çocuklarının 

hemşire olmasını istemektedirler. Günümüz şartlarında iş bulmaya yönelik problemlerin 

yoğun bir şekilde yaşanması ve sağlık sektöründeki gelişmelere paralel olarak bu alanda 

çalışacak profesyonellere, özellikle de hemşirelere olan ihtiyacın artması ailelerin 

düşüncelerini desteklemektedir. Hemşirelik bölümlerinin puanlarının çok yüksek 

olmaması ve iş bulma olanağının fazla olması, öğrencilerin bu mesleği seçmesine neden 

olmuş olabilir.  

Literatüre bakıldığında öğrencilerin hemşirelik mesleğini tercih etme nedenlerini 

belirlemeye yönelik yapılan pek çok araştırma olduğu ve araştırma sonuçlarına göre 

hemşirelik mesleğinin tercih edilmesinde bu araştırma bulgularına benzer şekilde 

özellikle ÖSS puanlarının, iş bulma imkanının, ailelerin isteğinin, sağlıkla ilgili alanda 

olmasının etkili olduğu görülmektedir (Erdemir 1997; Akbaş ve ark. 2001; Öztürk ve 

Bahçecik 2001; Ünal ve ark. 2008). Bu araştırmaların birkaç tanesine yakından bakacak 

olursak; Erkal ve Yalçın (2003) hemşirelik bölümü birinci sınıf öğrencileriyle yaptıkları 

araştırmada, öğrencilerin %18,9’u mezuniyet sonrası iş bulma olanağının fazla olması 

nedeniyle, %12,1’i ise üniversite giriş puanının uygunluğu nedeniyle hemşirelik 

mesleğini tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Buzlu ve Kutlu’nun (1997) hemşirelik 

bölümü son sınıf öğrencileriyle yaptıkları çalışmada, öğrencilerin %59’u iş bulmanın 

kolay olması, %30’u ise ailesinin istemesi nedeniyle hemşirelik mesleğini tercih 

ettiklerini belirlenmiştir. Ulupınar ve Ekizler’in (1997) hemşirelik yüksekokulu 
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öğrencilerinin okulları ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmanın 

bulgularına göre; kolay iş bulma ve puanın düşük olması en öncelikli tercih nedenini 

oluşturmuş, bunda özellikle ailelerin önemli rolü olduğu vurgulanmıştır.  

Bu çalışmada öğrencilerin dört yıllık eğitimleri boyunca, özellikle ilk yıllarda 

mesleğe ve okula yönelik uyum sorunları yaşadıkları, bilgilerinin ve klinik uygulama 

becerilerinin artmasıyla bu sorunların çözümlendiği, hemşirelik mesleğini 

benimsedikleri ve mesleki anlamda özgüvenlerinin arttığı belirlendi. Öğrenciler uyum 

sorunları yaşamalarında okulun fiziksel koşullarının, ailelerinden uzak olmalarının, 

büyük şehirde yaşamaya bağlı sorunların, öğretim elemanlarının katı tutumlarının ve 

bazı klinik uygulama alanlarının rol oynadığını ifade ettiler. Bilinçli meslek tercihlerinin 

yapılmaması ve tercih öncesinde hemşirelik mesleğine yönelik yeterli bilgi sahibi 

olunmaması nedeniyle mesleğe uyum sorunları yaşandığı düşünülmektedir. Bunun yanı 

sıra, öğrencilerin hemşirelik mesleğiyle gerçek tanışması klinik uygulamalar sırasında 

olmaktadır. Öğrencinin klinik uygulama alanına uyumunda eğitimcinin önemli bir rolü 

vardır. Eğitimcinin klinik alandaki yanlış tutum ve davranışları öğrencilerin mesleğe 

yönelik uyumunu güçleştirebilmektedir. Ayrıca uygulama alanlarında öğrencilere rol 

model olacak nitelikte yeterli hemşirenin olmaması, öğrencilerin mesleklerini 

benimsemelerini etkilemektedir. Bu açıdan eğitim ve uygulama alanlarının 

entegrasyonunun yararlı olacağı düşünülmektedir. Okula yönelik uyum sorunları 

yaşamalarında ise farklı kültürlerden ve şehirlerden gelme ve okulun üniversite 

kampüsü dışında olması etkili olabilir. 

Yukarıdaki bulgulara benzer biçimde, Ulupınar ve Ekizler (1997) yaptıkları 

çalışmada öğrencilerin hepsinin özellikle birinci sınıftaki klinik uygulamalarda çok stres 

yaşadıklarını, hocalardan korktuklarını, aileden yeni ayrılma ve büyük şehirde 

yaşamanın yarattığı sorunlar nedeniyle zorlandıklarını, okula başlayıp mesleği 

tanıdıktan sonra hemşireliği sevdiklerini belirlemiş, bu alanda yapılan çalışmalarda ise 

sınıf ilerledikçe ve mesleği tanıdıkça bağlılığın arttığına ve ileri sınıftaki öğrencilerin 

mesleki kimliğinin daha fazla geliştiğine yönelik bulguların elde edildiğini 

belirtmişlerdir. Akbaş ve arkadaşları da (2001) öğrencilerin okula ilk başladıkları hafta 

sırasıyla derslere uyumda güçlük (%60), çevreye uyumda güçlük (%43,1) ve yalnızlık 

duygusu (%32,3) yaşadıklarını belirlemişlerdir.  
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Öğrencilere hemşirelik mesleğine yönelik düşünceleri sorulduğunda, hemşirelik 

mesleğinin toplum tarafından yanlış algılandığını, rollerinin yeterince bilinmediğini, 

kendilerinin de hemşirelik mesleğine yönelik olarak ilk yıllarda tedirginlik ve ön yargı 

yaşadıklarını fakat giderek bu mesleği daha çok benimsediklerini belirttiler. Benzer 

şekilde Ulupınar ve Ekizler de (1997) yaptıkları çalışmada öğrencilerin hemşire ve 

hemşirelik hakkındaki toplumsal imajdan ve önyargılardan olumsuz yönde 

etkilendiklerini belirlemişlerdir. Ayrıca bu çalışmada öğrenciler hemşirelik mesleğinin 

görev sınırlarının belli olmaması, mevcut hemşire sayısının yetersiz olması ve bu 

mesleği sevmeden yapan birçok hemşirenin bulunması nedeniyle ülkemizde hakettiği 

saygıyı görmediğini ifade ettiler. Bu düşüncelerin hemşirelik mesleğinin hala toplum 

tarafından yeterince tanınmamasından, meslek tercihlerinin bilinçli olarak 

yapılmamasından, mesleki uygulamalara yönelik görev tanımlarında eksiklerin 

bulunmasından ve öğrencilerin klinik uygulamalarda yaşadıkları deneyimlerden 

kaynaklanmakta olabileceği düşünülmektedir. 

Öğrencilerin çoğunluğu mezuniyetten hemen sonra ilk çalışmak istedikleri alan 

olarak uygulama becerilerini geliştirebilecekleri, uzmanlaşabilecekleri alanları tercih 

ettiklerini ve yüksek lisans yapmayı istediklerini ifade ettiler. Bu sonuç mesleki 

gelişimin  öneminin öğrenciler tarafından benimsenmesi ile ilişkilendirilebilir. Benzer 

şekilde, Buzlu ve Kutlu (1997) hemşirelik bölümü son sınıf öğrencileri ile yaptıkları 

çalışmada, öğrencilerin %48’inin, Özbaş ve arkadaşları da (2001) yaptıkları çalışmada 

öğrencilerin %77,4’ünün lisansüstü eğitimi yapmak istediklerini belirlemişlerdir.  

Öğrencilerin büyük bir kısmı ailelerinde, akrabalarında, arkadaşlarında ya da 

yakın çevrelerinde ruhsal sorunları olan ve psikotrop ilaç kullanan kişiler olduğunu 

bazıları ise kendilerinin ruhsal sorun yaşadıklarını ifade ettiler. Bu durum özellikle son 

yıllarda birçok faktöre bağlı olarak ruhsal problemlerin görülme oranında artış olduğunu 

düşündürmektedir. 1997 yılında yayınlanan Türkiye Ruh Sağlığı Profili ön raporunda 

çocuk ve gençlerin yaklaşık %10’unda sorun davranış, erişkinlerin ise %15,6’sında 

ruhsal bir hastalık olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç çalışma bulgusunu destekler 

niteliktedir. Öte yandan öğrencilerin çevrelerinde ve kendilerinde bu kadar çok ruhsal 

sorun belirlemeleri, konuya karşı eğitimle artan duyarlılıklarıyla da ilgili olabilir. 
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Öğrencilere ruh hastalarına yönelik düşünceleri sorulduğunda; toplumun büyük 

çoğunluğunun psikiyatri hastalarını dışladığını, uzak durulması gereken insanlar 

olduğunu düşündüğünü, onları etiketlediğini belirttiler. Öğrenciler kendilerinin ise 

psikiyatri hemşireliği dersini almadan önce ruhsal sorunu olan biriyle karşılaştıklarında 

aşırı tepkilerde bulunmadıklarını fakat zarar verici bir davranışta bulunursa ortamdan 

uzaklaştıklarını, ağır diye tanımladıkları psikotik hastalara yönelik korku yaşadıklarını, 

ruhsal sorunu olan kişilere yönelik verecekleri tepkilerde dış görünüşün de önemli 

olduğunu, psikiyatri servisine ve psikiyatrik hastalara yönelik ön yargıları olduğunu 

ifade ettiler. Bu ifadeler toplum tarafından psikiyatri hastalarına yönelik yoğun 

stigmatizasyon yapıldığını göstermektedir. Çalışma bulgularına benzer şekilde Işıl ve 

Barlas’ın (1997) yaptıkları çalışmada öğrencilerin hemen hepsi psikiyatri klinik 

uygulamasına başlamadan önce yoğun korku yaşadıklarını ifade etmişlerdir.  

Öğrencilerin hepsi psikiyatri hemşireliği dersinden çok memnun kaldıklarını, 

çok zevk aldıklarını ve dersin birçok açıdan kendilerine olumlu yararlar sağladığını, 

özellikle ruh hastalarına ve hastalıklarına yönelik duygu, düşünce ve davranışlarını 

olumlu yönde değiştirdiğini, ayrıca kendilerini tanımada ve çevrelerindeki kişileri 

değerlendirmede de olumlu katkılarının olduğunu ve psikiyatri hemşireliği dersinin hem 

bireysel gelişimleri, hem de hemşirelik mesleği açısından çok önemli olduğunu ifade 

ettiler. Bu sonuç psikiyatri hemşireliği dersi öğretim elemanları açısından sevindirici bir 

durumdur.  

Yukarıdaki bulgulara benzeyen kimi bulgular Çam’ın (1992) yaptığı çalışmada 

da elde edilmiştir. Burada öğrencilerin %73,58’i psikiyatri hemşireliği dersi klinik 

uygulaması sonunda ruh hastalarını algılayışlarında değişimlerin olduğunu, önceleri 

hastalardan korkma, kaçma ve zarar verecek insanlar olarak görürken klinik uygulama 

sonrası yardıma gereksinimi olan insanlar olarak görmeye başladıklarını, bunun yanı 

sıra kendilerini ve davranışlarını değerlendirmeye başladıklarını belirtmişlerdir.  

Yapılan görüşmelerde öğrencilerin psikiyatri hemşireliği dersini aldıktan sonra 

öğrendikleri bilgileri benimsedikleri ve yaşamlarına aktarmaya çalıştıkları belirlendi. Bu 

sonuç ruhsal hastalıkların erken dönemde farkedilmesi, tanı ve tedaviye yönelik 

uygulamaların kısa süre içerisinde başlatılması açısından büyük önem taşımakla 

birlikte, kuşkusuz aktarmalar sakıncalı olabilir ve öğrencilerin bu konuda her zaman 

uyarılmaya ihtiyacı vardır. Benzer şekilde Çam’ın (1992) yaptığı çalışmada öğrenciler 
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psikiyatri hemşireliği dersini adıktan sonra insanlara ve kendilerine ruhsal hastalık 

olasılığı açısından şüphe ile baktıklarını belirtmişlerdir.  

Psikiyatri hemşiresinin rollerine yönelik olarak literatür incelendiğinde, bu 

konuda yapılan kapsamlı araştırmaların olmaması dikkat çekicidir. Öğrencilere 

psikiyatri hemşireliği dersini almadan ve klinik uygulamalara çıkmadan önce psikiyatri 

kliniklerinde çalışan hemşirelerin rollerine ilişkin düşünceleri sorulduğunda; diğer 

klinik hemşirelere benzer şekilde bakım, tedavi ve gözlem rollerini gerçekleştirdiklerini, 

bunların dışında herhangi bir uygulama yapmadıklarını düşündüklerini ifade ettiler. 

Bazı öğrenciler ise psikiyatri kliniklerinin disiplinsiz ve “rahat” klinikler olduğunu, 

hemşirelerin hiçbir uygulama yapmadıklarını düşündüklerini belirttiler. Bu durum 

psikiyatri alanının ve psikiyatri hemşireliğinin yeterince tanınmadığını, psikiyatriye 

yönelik toplumsal ön yargının hemşirelik mesleği adaylarında bile varolduğunu 

göstermektedir ve ele alınması gereken önemli bir konu olduğu düşünülmektedir. 

Genel olarak öğrenciler psikiyatri hemşireliği dersi klinik uygulama alanlarında 

gözlemledikleri hemşirelerin gün içerisinde ağırlıklı olarak tedaviye yönelik rollerini 

gerçekleştirdiklerini, bakım verici rollerine yönelik olarak herhangi bir uygulama 

yapmadıklarını ifade ettiler. Bu sonuç hemşirelik mesleği açısından üzücü bir 

durumdur. Çünkü bakım, hemşirelik mesleğinin en önemli ve en temel rollerinden 

biridir. Özellikle psikiyatri kliniklerinde ruh hastalarının birçoğunun yeti yitimi 

nedeniyle özbakım aktivitelerini bağımsız olarak gerçekleştiremedikleri göz önünde 

bulundurulduğunda, hemşirelerin bakım rolünün büyük önem taşıdığı çarpıcı bir 

gerçektir.  

Öğrenciler psikiyatri hemşireliği dersinin klinik uygulama alanlarında 

gözlemledikleri hemşirelerin ruh hastaları ve hastalıklarına yönelik bilgilerinin yeterli 

olduğunu, hemşirelerin genel anlamda hastalara yaklaşımlarının olumlu olduğunu, fakat 

hastalarla iletişimlerinin sınırlı olduğunu belirttiler. Hemşirelik, bireylerle kurduğu 

kişiler arası ilişkiler aracılığıyla insana doğrudan hizmet veren mesleklerden biridir. 

Hemşirenin elindeki en önemli tedavi araçlarından biri hastayla kurduğu terapötik ilişki 

ve iletişimdir. Bu amaçlı ilişki ve iletişim hastalığın gidiş ve sonucunu belirleyen en 

önemli etmenlerdendir. Özellikle ruh hastalarının iyileşme süreçleri açısından hemşire-

hasta iletişimi büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda psikiyatri kliniklerinde çalışan 
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hemşirelerin hasta-hemşire iletişimine daha fazla önem vermeleri gerekmektedir. 

Çalışma bu noktayı bir kez daha vurgulamıştır. 

Öğrenciler ayrıca klinik uygulama alanlarındaki hemşirelerin bireysel 

görüşmeler ve gözlem yapmadıklarını belirttiler. Meşguliyet programlarının her klinikte 

uygulanmadığını, hemşirelerin bu programlardaki rollerine ve eğitimci rollerine ilişkin 

uygulamaların alanlara göre farklılık gösterdiğini, hemşirelerin rollerini 

gerçekleştirmelerinde bireysel farklılıkların bulunduğunu, kişisel özelliklerin etkili 

olduğunu, olumsuz örneklerin yanı sıra olumlu örnekler de gözlemleyebildiklerini 

açıkladılar. Öğrencilerin psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin uygulamalarına 

yönelik gözlemleri, psikiyatri alanının özel bir alan olduğunun çalışanlar tarafından bile 

hala yeterince farkedilemediğini göstermektedir. Ayrıca ülkemizde hemşirelerin 

çalışmayı istedikleri alanları bizzat seçememeleri, psikiyatri kliniğinde çalışan 

hemşirelerin genelinin temel hemşire olması, yeterli sayıda uzman psikiyatri 

hemşiresinin bulunmaması ve psikiyatri hemşireliği görev, yetki ve sorumluluklarına 

yönelik yönetmelik çalışmalarının tamamlanmış olmakla birlikte henüz yürürlüğe 

girmemiş olması bu durumu yaratan başlıca etkenler olarak düşünülebilir. 

Öğrenciler ideal psikiyatri hemşiresinin öncelikle yeterli psikiyatri bilgi ve 

becerisine sahip olması gerektiğini belirttiler. Psikiyatri hemşirelerinin en önemli 

rollerinin ise bakım, tedavi, terapötik iletişim ve gözlem olduğunu, bunların yanı sıra 

psikoterapi, vaka yönetimi, danışmanlık, terapötik çevreyi sağlamak ve sürdürmek, 

taburculuk sonrası kontrol ve izlem, meşguliyet programları ve sağlık eğitimine yönelik 

rolleri olduğunu ifade ettiler. Ayrıca bakım verilen hastanın sadece ruhsal açıdan değil, 

bir bütün olarak ele alınması ve hastalarla güvene dayalı iletişim kurulması gerektiğini 

belirttiler. Bunlara ek olarak öğrenciler psikiyatri hemşirelerinin hastalarla olduğu kadar 

diğer sağlık ekibi ile de iyi bir iletişim ve iş birliği içerisinde olması gerektiğini 

belirttiler. Öğrencilerin psikiyatri hemşiresinin rollerine yönelik düşünceleri Amerikan 

Hemşireler Birliği tarafından belirlenen rollerle örtüşmektedir (Boyd 2008). Bu sonuç 

yüksekokulumuzdaki psikiyatri hemşireliği dersinin etkinliğini ve verilen bilgilerin 

öğrenciler tarafından benimsendiğini göstermesi açısından sevindirici bir bulgudur.  

Öğrenciler psikiyatri hemşiresinin görev ve sorumluluklarının tam olarak belli 

olmadığını, psikiyatri hemşireliğinin bu anlamda gelişmeye ihtiyacı olduğunu belirttiler. 

Psikiyatri hemşiresinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine yönelik 
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çalışmalar uzun yıllardır devam etmektedir. Psikiyatri Hemşireleri Derneği ve uzman 

psikiyatri hemşirelerinin ortak çalışmaları sonucu Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 

ile ilgili Yönetmelik Taslağı Önerisi tamamlanmış olup Sağlık Bakanlığı’na 

gönderilmiştir. Bu yönetmeliğin kabul edilmesi psikiyatri hemşireleri ve psikiyatri 

hemşireliği uygulamaları açısından  büyük önem taşımaktadır.  

Görüşülen 14 öğrenciden 9’u yüksek lisans eğitimi almayı istediklerini ve 

psikiyatri hemşireliğinin öncelikli tercihleri arasında olduğunu belirttiler. Bunun yanı 

sıra öğrencilerden 3 tanesi psikiyatri kliniklerinde çalışmayı çok istediklerini, 2 tanesi 

ise psikiyatri kliniğinde çalışabileceklerini fakat bunun ilk tercihleri olmadığını ifade 

ettiler. Geri kalan öğrencler ise bazı nedenlere bağlı olarak çalışmayı istemediklerini 

ifade ettiler. Bu nedenler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: 

 Öğrencilerin kişilik özelliklerinin psikiyatri kliniklerinde çalışmaya 

uygun olmadığını ve hastalardan çok etkilendiklerini düşünmeleri, 

 Öğrencilerin ailelerinin, hastalardan etkilenebilecekleri düşüncesi ile 

çalışmalarını istememeleri, 

 Öğrencilerin psikiyatri kliniğinde uzun süre çalışma durumunda hastalara 

yönelik olumsuz davranışlar sergileyebilecekleri ve bu durumun sonucu 

olarak vicdanen rahatsız olacakları düşüncesi, 

 Öğrencilerin psikiyatri hemşireliğinin sınırlarının geniş olması ve bu 

açıdan kendilerini yeterli hissetmemeleri, 

 Öğrencilerin hastaların kliniklerde uzun süre kalmaları ve tedavi 

uygulamalarının diğer servislere oranla daha az olması.  

Bu veriler ışığında öğrencilerin çalışmayı istedikleri alanlar arasında psikiyatri 

kliniklerinin öncelikli olmaması ve hatta hiç yer almamasında kendilerinin ya da 

ailelerinin ruh hastalarına ve hastalıklarına yönelik ön yargılarının ve öğrencilerin 

psikiyatri hemşireliği dersi klinik uygulama alanlarındaki gözlemlerinin etkili olduğu 

görülmektedir. Bunun yanı sıra bazı öğrencilerin içgörülerinin gelişmesi ve buna 

yönelik olarak çalışma alanı tercihlerini belirlemeleri de sevindirici bir bulgudur.  

Öğrencilerin psikiyatri hemşireliğini tercih etmeleri ile ilişkili olarak literatür 

incelendiğinde çalışma sonuçları ile benzer bulgulara rastlanmaktadır. Özbaş ve 

arkadaşlarının (2001) öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışmak istedikleri öncelikli 
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alanları belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, öğrencilerin %6,7’ si ilk tercihi 

olarak psikiyatri kliniğinde çalışmak istediğini belirtmiştir. Gözüm’ün (2004) yaptığı 

çalışmada; öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışmak istedikleri alanlar sıralamasında 

psikiyatri hemşireliği son sıralarda yer almış, neden olarak ise öğrenciler bu birimde 

çalışmaktan duygusal/psikolojik olarak etkilendiklerini vurgulamışlardır.  

Çam’ın (1992) yaptığı çalışmada öğrencilerin %50,94’ ü ilgi alanı olduğu, 

insanlara yardımcı olacağı, insan ilişkileri fazla olduğu ve kendini tanıma olanağı 

bulacağı için psikiyatri alanında çalışmayı istediğini belirtmiş, %49,06’ sı ise ruh 

hastaları ile çalışmanın zor olduğu, bu alanda hemşirenin aktivitesinin sınırlı olduğu ve 

işleyişte düzensizlik olduğu düşüncesi ile çalışmak istemediklerini belirtmişlerdir. Bu 

araştırma sonucu öğrencilerin psikiyatri kliniklerinde çalışmayı isteme ve istememe 

nedenleri açısından çalışma bulguları benzerlik gösterirken, oranlar açısından farklılık 

göstermektedir.   

Öğrencilerle yapılan görüşmelerde, hemşirelik mesleği özellikle de psikiyatri 

hemşireliği açısından önemli bir kavram olan empatinin öğrenciler tarafından tam 

olarak benimsenip davranışa aktarılamadığı, hatta bazen sözcük anlamının bile tam 

olarak öğrenilmediği ve sempati ile karıştırıldığı belirlendi. Öğrencilerin bu durumunun 

nereden kaynaklandığının araştırılması ve buna yönelik çözüm yollarının belirlenmesi 

gerektiği düşünülmektedir.  
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5.2. Niceliksel Verilerin TartıĢılması 

Araştırma bulgularına göre öğrencilerin hemşirelik mesleğini tercihlerine ilişkin 

durumları incelendiğinde; %52,6’sının hemşirelik bölümünü tercih sırasının 1-5 

arasında olduğu ve %52,7’sinin puanı yettiği, %49,7’sinin iş garantisi olduğu, 

%43,1’inin sağlıkla ilgili olduğu için hemşirelik mesleğini tercih ettiği belirlendi  

(Tablo 4-3).  

Öğrencilerin hemşirelik mesleğini tercihlerine yönelik olarak literatür 

incelendiğinde çalışma bulgularına benzer şekilde öğrencilerin hemşirelik bölümünü ilk 

sıralarda tercih ettikleri ve tercihlerinde ÖSS puanlarının, iş bulma imkanının, sağlıkla 

ilgili alanda olmasının etkili olduğu görülmektedir. Üniversite giriş sınavı tercih 

sistemine göre puanlar belirlendikten sonra tercihler yapılmaktadır. Bu nedenle 

öğrencilerin hemşirelik bölümü tercihleri ilk sırada yer almış olabilir. Bu konuya 

yönelik yapılan araştırmalara bakıldığında; Ünal ve arkadaşlarının (2008) yaptıkları 

çalışmada öğrencilerin %45,8’i hemşirelik bölümüne ilk 5 tercihi arasında yer vermiş 

olup %31,6’sı açıkta kalmamak/sınav puanı/tercih hatası/aile isteği, %26,8’i sağlık 

alanında olması/hastalık ve tedavileri öğrenmek/aileye hastalık durumlarında yardım 

etmek/insanlara yardım etmek, %24,7’si kolay iş bulmak/maddi imkansızlıklar 

nedeniyle hemşirelik bölümünü tercih ettiğini belirtmiştir. Akbaş ve arkadaşlarının 

(2001) yaptıkları çalışmada, öğrencilerin %67’sinin sağlık yüksekokulunu 1-5. sırada 

tercih ettikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin bu okulu ekonomik bağımsızlık (%40,3), 

yardım etmekten hoşlanma (%37,3) ve açıkta kalmama (%37,3) nedenleri ile tercih 

ettikleri görülmüştür. Öztürk ve Bahçecik’in (2001) yaptıkları çalışmada öğrencilerin 

%55,6’sının 1-4. tercihleri arasında hemşireliği tercih ettiği belirlenmiş olup, 

hemşireliği seçme nedenlerine bakıldığında; ÖSS puanı (%12,7), kısa sürede meslek 

sahibi olmak (%9,5), sağlıkla ilgili olması (%9,5) ve ailelerin isteği (%7,9) öğrencileri 

en çok etkileyen nedenlerdir. Erdemir’in (1997) çalışmasında öğrencilerin %57,9’u 

puanının düşük olması, %30’u başkalarının (anne, baba, öğretmen) önermesi ya da ısrar 

etmesi, %13,6’sı ise mezun olduktan sonra iş olanağının olması nedeniyle hemşirelik 

bölümünü tercih ettiklerini belirtmişlerdir.  

Araştırmada öğrencilerin hemşirelik bölümünde okumaktan memnuniyet 

durumları değerlendirildiğinde; %16,9’unun hemşirelik mesleğini sevdikleri, 

%10,3’ünün faydalı olacaklarını düşündükleri için hemşirelik bölümünde okumaktan 
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memnun oldukları, %10,3’ünün hemşirelik bölümünde okumaktan memnun olup 

olmadıklarına yönelik bir fikirleri olmadığı belirlendi (Tablo 4-3). Öğrencilerin 

çoğunluğunun hemşirelik eğitimi almaktan memnun olması hemşirelik mesleği adına 

sevindirici bir bulgudur. Çünkü bireylerin mesleklerini sevmeleri ve benimsemeleri 

mesleki görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmelerini etkilemekte ve 

dolayısıyla mesleğin gelişimine olumlu katkılar sağlamaktadır. Çalışma bulgularına 

benzer şekilde Akbaş ve arkadaşlarının (2001) sağlık yüksekokulu birinci sınıf 

öğrencilerinin mesleklerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada 

öğrencilerin %62,9’u meslekleri ile ilgili olumlu, %24,2’si olumsuz düşünmekte ve 

%12,9’u ise yorum yapmamaktadır. Çam’ın (1992) araştırmasında öğrencilerin 

hemşirelik eğitimini almaya yönelik memnuniyetleri değerlendirildiğinde %11,32’sinin 

oldukça memnun, %71,70’inin memnun, %16,8’inin ise memnun olmadığı 

belirlenmiştir.  

Öğrencilerin ruhsal sorunu olan bireylere yönelik düşünceleri incelendiğinde; 

%73,9’unun psikiyatri hemşireliği dersini almadan önce ruhsal sorunu olan bir bireyle 

herhangi bir şekilde iletişimi olmadığı, %61,4’ünün psikiyatri hemşireliği dersini 

almadan önce ruhsal sorunu olan bireylerden korktuğu, %79,3’ünün psikiyatri 

hemşireliği dersini aldıktan sonra ruhsal sorunu olan bireylerin diğer hastalar gibi 

olduğunu düşündükleri belirlendi (Tablo 4-5). Çam’ın (1992) araştırmasında 

öğrencilerin %73,58’i psikiyatri stajı öncesi ruh hastalarına yönelik algılarının staj 

sonrası değiştiğini, bu kişilerin ise %89,7’si önceleri ruh hastalarından korktuklarını, 

kaçtıklarını ve zarar verecek insanlar olarak gördüklerini fakat stajla birlikte yardıma 

gereksinimi olan insanlar olarak görmeye başladıklarını ifade etmişlerdir. Bu veri 

çalışma bulgusunu destekler niteliktedir.  

Öğrencilerin psikiyatri hemşireliği dersine ilişkin düşünceleri incelendiğinde; 

%19,8’inin birçok şey öğrendikleri, %15,4’ünün ise dersin uygulanışının çok iyi olması 

nedeniyle psikiyatri hemşireliği dersi teorik uygulamasından memnun oldukları, 

%14,7’sinin çok şey öğrendikleri için psikiyatri hemşireliği klinik uygulamasından 

memnun oldukları belirlendi. Öğrencilerin %84,2’si psikiyatri hemşireliği dersi klinik 

uygulamalarında birçok şey öğrendiklerini, %50,7’si psikiyatri hemşireliği dersindeki 

başarı durumlarını iyi olarak algıladıklarını, %88,1’i psikiyatri hemşireliği dersi teorik 

eğitimi sonunda psikiyatri konusunda çok şey öğrendiklerini, %44,9’u derste gördükleri 
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konuları anlamalarına yardımcı olduğu için teorik eğitim ile uygulamalı eğitimi birbiri 

ile uyumlu bulduklarını, %84,3’ü teorik eğitim ile uygulamalı eğitim arasında sorun 

yaşamadıklarını belirttiler (Tablo 4-6). Bu bulgular psikiyatri hemşireliği dersi öğretim 

elemanları açısından sevindirici bir durumdur.  

Öğrencilerin klinik uygulamalar sonunda %60’ının çevrelerindeki insanların ruh 

sağlığının bozuk olduğunu düşünmeye başladıkları, %46,1’inin psikiyatri hastaları için 

üzüldükleri belirlendi (Tablo 4-6). Küçük ve arkadaşları (2009) yaptıkları çalışmada 

psikiyatri hemşireliği dersi stajı sonrası öğrencilerin ruhsal hastalıklara yönelik 

tutumlarında olumlu değişiklikler olduğunu ve ruhsal bozuklukların başka 

hastalıklardan farklı olmadığını düşündüklerini belirlemişlerdir. Bu veri çalışma 

bulgusunu destekler niteliktedir.  

Öğrencilerin psikiyatri hemşiresinin rollerine yönelik düşünceleri 

incelendiğinde; %40,4’ünün psikiyatri hemşireliği dersini almadan önce psikiyatri 

hemşirelerinin tedavi uygulamalarında rol aldıklarını düşündükleri, psikiyatri 

hemşireliği dersini aldıktan sonra %29,7’sinin psikiyatri hemşirelerinin iletişim rolünün, 

%28,5’i eğitimci rolünün, %26,4’ünün tedavi rolünün olduğunu düşündükleri, 

%48,2’sinin psikiyatri klinik uygulama alanlarındaki hemşirelerin tedavi 

uygulamalarında rol aldıklarını düşündükleri, %37,2’sinin psikiyatri kliniklerinde 

çalışan hemşirelerin rollerini istemedikleri için gerçekleştirmediklerini düşündükleri 

belirlendi (Tablo 4-7). Rungapadiachy’nin (2004) psikiyatri hemşireliği dersini 

tamamlayan öğrencilerle yaptığı çalışmada, öğrenciler psikiyatri hemşiresinin rollerini 

yönetim, fiziksel girişimler, tedavi yönetimi, psikolojik girişimler, eğitim ve terapötik 

olmayan girişimler olarak sınıflandırmışlardır. Bu sonuç çalışma bulguları ile benzerlik 

göstermektedir.  

Öğrencilerin psikiyatri kliniğinde çalışmaya yönelik düşünceleri incelendiğinde; 

%21,3’ünün duygusal oldukları ve etkilendileri için psikiyatri kliniklerinde çalışmak 

istemedikleri, %8’inin ise psikiyatriyi sevdikleri için bu alanda çalışmak istedikleri 

belirlendi (Tablo 4-8). Öğrencilerin psikiyatri kliniklerinde çalışmayı istememelerinde 

kişisel etkenlerin ön planda olduğu görülmektedir. Çalışma bulguları ile benzer şekilde 

Gözüm’ün (2004) yaptığı çalışmada; öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışmak istedikleri 

alanlar sıralamasında psikiyatri hemşireliği son sıralarda yer almış, neden olarak ise 
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öğrenciler bu birimde çalışmaktan duygusal/psikolojik olarak etkilendiklerini 

vurgulamışlardır.  

 

5.3. Sonuçlar 

Araştırmada niceliksel bulgular ve niteliksel veriler benzerlik göstermektedir.  

 Öğrencilerin hemşirelik mesleğini tercih etmelerinde ÖSS puanlarının, 

ailelerinin, sağlıkla ilgili bir alan olmasının ve iş bulma imkanının 

yüksek olmasının etkili olduğu, 

 Öğrencilerin ilk yıllarda mesleğe uyum sorunları yaşadıkları, 

 Psikiyatri Hemşireliği dersi teorik ve klinik eğitiminden çok memnun 

oldukları, 

 Psikiyatri Hemşireliği dersinin öğrencilerin ruh hastaları ve hastalıklarına 

yönelik tutumlarını olumlu yönde değiştirdiği,  

 Psikiyatri hemşiresinin rollerinin eğitim süreci sonunda yeterli düzeyde 

kavrandığı, fakat klinik uygulamalarda yeterli rol modelleri 

gözleyemedikleri, 

 Öğrencilerin çoğunluğunun kendilerinin ya da ailelerinin ruh hastalarına 

ve hastalıklarına yönelik ön yargıları ve öğrencilerin psikiyatri 

hemşireliği dersi klinik uygulama alanlarındaki gözlemleri nedeniyle 

psikiyatri kliniklerinde çalışmak istemedikleri belirlendi.  

 

5.4. Öneriler 

 Meslek tercihi öncesi öğrencilere ve topluma hemşirelik mesleği, rolleri 

ve uygulama alanları ile ilgili tanıtımların yapılması, 

 Ruh hastaları ve hastalıklarına yönelik toplumsal eğitimlerin 

düzenlenmesi,  

 Psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin görev ve sorumlulukları ile 

ilgili düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, 
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 Psikiyatri hemşireliği rol tanımlamalarına ilişkin kapsamlı çalışmaların 

yapılması,  

 Hasta-hemşire iletişimine yönelik uygulamalı eğitim programları 

düzenlenmesi, 

 Öğrencilerin empati becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar 

yapılması önerilir.  
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FORMLAR 

 

Ek-1. ANKET FORMU 

 

Bu çalıĢma, hemĢirelik öğrencilerinin psikiyatri hemĢiresinin rollerini nasıl 

algıladıklarını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Anketler sadece araĢtırmacı 

tarafından okunup değerlendirilecektir. Vereceğiniz bilgilerin güvenirliği 

çalıĢmanın geçerliliği açısından önemlidir. Soruların doğru yada yanlıĢ cevabı 

bulunmamaktadır. Bu nedenle her soruya sizce en doğru cevabı vermenizi rica 

eder, katılımınız için teĢekkür ederim. 

 

AraĢ.Gör.Derya ÖZBAġ 

 

1. Akademik Başarı Ortalaması:  

 

2. Doğum Yeri ve Tarihi: 

 

3. Mezun olduğu lise ve mezuniyet tarihi: 

 

4. Annenizin eğitim durumu 

   a. Okur-yazar değil   d. Ortaokul 

   b. Okur-yazar   e. Lise  

   c.  İlkokul    f. Yüksekokul 

 

5. Babanızın eğitim durumu 

   a. Okur-yazar değil   d. Ortaokul 

   b. Okur-yazar   e. Lise  

   c.  İlkokul    f. Yüksekokul 

 

6. Annenizin mesleği 

   ……………………………………………..  
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7. Babanızın mesleği 

   …………………………………………….. 

 

8. Kardeş sayısı ve Eğitim Durumları: 

Birinci kardeş………………………….. 

İkinci kardeş…………………………… 

Üçüncü kardeş………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

9. Aile tipiniz 

    a. Çekirdek aile  

    b. Geniş aile 

    c. Parçalanmış aile: Anne-baba boşanmış 

    d. Parçalanmış aile: Anne sağ, baba ölü  

    e. Parçalamış aile: Anne ölü, baba sağ 

    f. Diğer............................ 

 

10. Hemşirelik bölümünü kaçıncı tercihiniz olarak kazandınız? 

      ………………………………… tercihim. 

 

11.Hemşirelik mesleğini neden seçtiniz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

     a. Kadın mesleği olduğu için. 

     b. Ailem istediği için. 

     c. Sağlıkla ilgili olduğu için. 

     d. Asıl idealime en yakın olduğu için. 

     e. Puanım yettiği için 

     f. İş garantisi olduğu için 

     g. Arkadaşlarım yönlendirdiği için 

     h. Öğretmenlerim yönlendirdiği için 

     ı. Diğer…………………………….. 
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12. Hemşirelik bölümünde okumaktan memnun musunuz? 

      a. Evet. Çünkü,………………………………………………………………. 

 

      b. Hayır. Çünkü,……………………………………………………………… 

 

      c. Kararsızım. Çünkü,………………………………………………………… 

 

      d. Bilmiyorum. 

 

13. Psikiyatri dersi teorik uygulamasından memnun musunuz? 

      a. Evet. Çünkü,………………………………………………………………. 

 

      b. Hayır. Çünkü,……………………………………………………………… 

 

      c. Kararsızım. Çünkü,………………………………………………………… 

 

      d. Bilmiyorum. 

 

14. Psikiyatri dersi klinik uygulamasından memnun musunuz? 

      a. Evet. Çünkü,………………………………………………………………. 

 

      b. Hayır. Çünkü,……………………………………………………………… 

 

      c. Kararsızım. Çünkü,………………………………………………………… 

 

      d. Bilmiyorum. 

 

15. Psikiyatri dersindeki başarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

      a. İyi   b. Orta   c. Kötü 
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16. Psikiyatri dersini almadan önce ruhsal sorunu olan biriyle iletişiminiz oldu mu? 

      a. Evet. 

       Birey      Olay 

 

 

     b. Hayır. 

      

17. Bu dersi almadan önce ruhsal sorunu olan bireyler hakkında neler düşünüyordunuz? 

(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

      a. Korkuyordum. 

      b. Deli diyordum. 

      c. Komik buluyordum. 

      d. Acıyordum. 

      e. Diğer hastalar gibi olduğunu düşünüyordum.  

      f. Kapalı yerde tutulmaları gerektiğini düşünüyordum. 

      g. Diğer………………………………. 

 

18. Şu an ruhsal sorunu olan bireyler hakkında neler düşünüyorsunuz? (Birden fazla 

seçenek işaretleyebilirsiniz) 

      a. Korkuyorum. 

      b. Deli diyorum. 

      c. Komik buluyorum. 

      d. Acıyorum. 

      e. Diğer hastalar gibi olduğunu düşünüyordum. 

      f. Kapalı yerde tutulmaları gerektiğini düşünüyorum. 

      g. Diğer………………………………. 

 

19. Bu dersi almadan önce psikiyatri hemşiresinin rollerinin neler olduğunu 

düşünüyordunuz?  
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20. Şu an psikiyatri hemşiresinin rollerinin neler olduğunu düşünüyorsunuz? 

 

 

21. Uygulamaya çıktığınız psikiyatri kliniklerinde hemşirelerin hangi rolleri 

gerçekleştirdiğini düşünüyorsunuz? 

 

 

22. Psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin gerçekleştirmedikleri rollerin hangi 

nedenlerden kaynaklandığını düşünüyorsunuz? 

 

 

 23. Ailenizdeki (sizde dahil) veya yakın çevrenizdeki bireylerden herhangi birinde 

teşhisi konmuş, tedavisi yapılmış veya hala devam eden, herhangi bir ruhsal hastalığı 

olan var mı? 

 

a. Evet. 

Birey      Hastalık 

 

 

b. Hayır. 

c. Bilmiyorum. 

 

22.Psikiyatri klinik uygulamasında neler yaşadınız? (Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz) 

      a. Korktum. 

      b. Moralim bozuldu. 

      c. Bir çok şey öğrendim. 

      d. Ruh sağlığım bozuldu. 

      e. Diğer……………………………………. 
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23. Uygulamanın size etkileri nelerdir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

      a. Hiçbir etkisi olmadı. 

      b. Psikiyatri hastaları için üzüldüm. 

      c. Ruh sağlığım bozuk olduğunu düşünmeye başladım. 

      d. Ruh sağlığım bozuldu. 

      e. Çevremdeki insanların ruh sağlığının bozuk olduğunu düşünmeye başladım. 

      f. Psikiyatri alanında pek bir şey yapılamayacağını düşünüyorum. 

      g. Diğer…………………………………. 

 

24. Teorik eğitimin size etkileri nelerdir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

      a. Hiçbir etkisi olmadı. 

      b. Psikiyatri konusunda çok şey öğrendim. 

      c. Ruh sağlığımın bozuk olduğunu düşünmeye başladım. 

      d. Ruh sağlığım bozuldu. 

      e. Çevremdeki insanların ruh sağlığının bozuk olduğunu düşünmeye başladım. 

      f.  Psikiyatri alanında pek bir şey yapılamayacağını düşünüyorum. 

      g. Diğer………………………………… 

 

25. Psikiyatri kliniğinde çalışmak ister misiniz? 

      a. Evet. Çünkü,………………………………………………………………. 

 

      b. Hayır. Çünkü,……………………………………………………………… 

 

      c. Kararsızım. Çünkü,………………………………………………………… 

 

      d. Düşünmedim. 
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26. Teorik eğitim ile uygulamalı eğitimi birbiri ile uyumlu buluyor musunuz? 

      a. Evet. Çünkü,………………………………………………………………. 

 

      b. Hayır. Çünkü,……………………………………………………………… 

 

      c. Kararsızım. Çünkü,………………………………………………………… 

 

      d. Düşünmedim. 

 

27. Teorik eğitim ile uygulamalı eğitim arasında sorunlar yaşıyor musunuz? 

       a. Evet. Sorunlarım,………………………………………………………………... 

 

       b. Hayır.  

       c. Diğer………………………………………………………………………….. 
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Ek- 2. YARI YAPILANDIRILMIġ GÖRÜġME REHBER FORMU 

 

GörüĢme Tarihi: 

GörüĢme Süresi: 

 

Merhaba, benim adım Derya Özbaş. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda 

Araştırma Görevlisiyim. Hemşire öğrencilerin psikiyatri hemşireliğinin rollerini 

algılayışına ilişkin bir çalışma yapıyorum. Bu konu hakkında sizinle görüşmek 

istiyorum. Fikir ve yorumlarınız benim için önemli. Hem olumlu hem de olumsuz 

olabilecek bütün düşüncenizi burada söyleyebilirsiniz. Bu görüşme sürecinde 

söylediklerinizin tümü gizlidir. Görüşmeyi izin verirseniz kaydetmek istiyorum. Bu 

görüşmenin yaklaşık 1-1,5 saat süreceğini tahmin ediyorum. İzin verirseniz görüşmeye 

başlamak istiyorum. 

 

GÖRÜġME SORULARI 

 

1. Nasıl birisi olduğunuzu düşünüyorsunuz? Kendinizden biraz bahseder misiniz? 

2. Hemşirelik mesleğini neden seçtiniz? Memnun musunuz? 

3. Psikiyatri dersi teorik ve klinik uygulamasından memnun musunuz? Neden? 

4. Bu dersi almadan önce ruhsal sorunu olan bireyler hakkında neler 

düşünüyordunuz? Şimdi neler düşünüyorsunuz? 

5. Bu dersi almadan önce psikiyatri hemşiresinin rollerinin neler olduğunu 

düşünüyordunuz? Şu an neler olduğunu düşünüyorsunuz? 

6. Ailenizdeki (sizde dahil) veya yakın çevrenizdeki bireylerden herhangi birinde 

teşhisi konmuş, tedavisi yapılmış veya hala devam eden, herhangi bir ruhsal 

hastalığı olan var mı? 

7. Klinik uygulamalarda ne gibi deneyimler yaşıyorsunuz? 

8. Uygulamanın size etkileri nelerdir? 

9. Teorik eğitimin size etkileri nelerdir?  

10. Psikiyatri kliniğinde çalışmak ister misiniz? Neden? 

11. Teorik eğitim ile uygulamalı eğitimi birbiri ile uyumlu buluyor musunuz? 

12. Teorik eğitim ile uygulamalı eğitim arasında sorunlar yaşıyor musunuz? 
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Ek- 3. SASBĠL KURSU KATILIM BELGESĠ 
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KiĢisel Bilgiler 

Adı  Derya Soyadı  Özbaş 

Doğ.Yeri  Gaziantep Doğ.Tar.  24.04.1979 

Uyruğu  T.C. TC Kim No 36388421960 

Email d.ozbas@tnn.net  Tel 0 532 6425842 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora   

Yük.Lis. İ.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2003 

Lisans İ.Ü.Florence Nigtingale Hemşirelik Yüksekokulu 2000 

Lise  Gaziantep Süper Lisesi 1996 

ĠĢ Deneyimi (Sondan geçmiĢe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. Araştırma Görevlisi 
İstanbul Üniversitesi Florence 

Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 
7 yıl 

2. Araştırma Görevlisi 
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf 

Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu 
6 ay 

3. Uzman Sanko Sigorta A.Ş.  1,5 yıl 

 

Yabancı 

Dilleri 

Okuduğunu 

Anlama* 
KonuĢma* Yazma* 

KPDS/ÜDS 

Puanı 

(Diğer) 

                  Puanı 

Ġngilizce İyi İyi İyi 70  

      

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal EĢit Ağırlık Sözel 

LES Puanı   58  

(Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Windows Office Programları (Word, Excell, 

Power Point) 
Çok İyi 

SPSS İstatistik Programı Orta 
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