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HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA 

NEDEN ???

DÜŞÜNEN BİR MESLEK 

OLMAKTAN ÇOK 

YERİNE GETİREN BİR 

MESLEK OLARAK

GÖRÜLMESİ

HEMŞİRELERDEN 

SADECE VERİLEN 

İŞLERİ YAPMALARI 

BEKLENMİŞTİR. 



Davranışsal

Emosyonel

Entelektüel

Zihinsel beceri



KANITA DAYALI 
HEMŞİRELİK 
UYGULAMASI

ARAŞTIRMA
(elde edilebilen 

en bilimsel kanıt) 

HASTA 
TERCİHLERİ

KLİNİK 
UZMANLIK

KDH, elde edilebilen en bilimsel kanıtları, 

uzmanlık ve hasta tercihlerini kullanarak klinik 

karar alma sürecidir



Sorun çözme 

insanın 

doğasında 

vardır. 



NESNEL BİLGİYE 

İHTİYACIMIZ VAR

Objektif Kesin Bilimsel

Değişken 
olmayan

Kanıtlanabilir
Herkese 
göre aynı

AMPİRİK BİLGİ
GÖZLEME, 

USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİNE DAYALI 



Konu Seçimi 

Araştırmanın En Güç İşi

Örneklem 

kimlerden 

oluşacak? Veriyi nerede 

Toplayacağız?

Veri nasıl 

toplayacağız?
Hangi istatistikleri 

kullanacağız?

Hangi 

araştırma tipi?

Veri toplama 

aracımız 

ne olacak?



•Araştırma 
Problemini-
Amacını 
Belirlemek 
İçin Yapılır

KONU 
SEÇİMİNDEN 

ÖNCE

• KAYNAK 
TARAMA

• Araştırmayı 
Planlayabilmek

• Araştırma 
Sonuçlarını 
Yorumlamak

KONU 
SEÇİMİNDEN 

SONRA



Google Akademik

https://scholar.google.com.tr/





• MAKALENİN YAPISI ???

Araştırma Makalesi (özet- bulgular- tablolar)

Derleme  (konuyla ilgili genel bilgi)



Bilimsel makaleler hazırlanırken bazı yazım

stilleri vardır :

APA,

Harvard

AMA

 CONSORT

BİLİMSEL YAZI  HAZIRLAMA 
FORMATI



Araştırmanın Bölümleri

• İsmi

• Özet- Türkçe / İngilizce

• Giriş

• Metot / Gereç-Yöntem

• Bulgular

• Tartışma- Sonuç

• Kaynaklar



Başlık; çalışmayı tanıtan, konu, kapsam, yer-

zaman-içerik belirten kısa isimdir.

Yazılacak yazının özeti en az kelime sayısı ile başlıkta ifade

edilmelidir.

•Başlığın cümle olmasına gerek yoktur.

•Başlık makaleyi okuyacak kişinin ilk ön yargısıdır. O yüzden

başlığın doğru seçimi makalenize olan ilgiyi artırabilir.

•Başlıkta hiç bir kısaltma vb. kullanılmamalıdır.

BAŞLIK



Makalenin Başlık Kısmı
• Yazılacak yazının özeti en az kelime sayısı ile başlıkta

ifade edilmelidir.

• Başlığın cümle olmasına gerek yoktur.

• Başlık makaleyi okuyacak kişinin ilk ön yargısıdır. O 

yüzden başlığın doğru seçimi makalenize olan ilgiyi

artırabilir.

• Başlıkta kullanılan kelimeler tamamen anlaşılabilir

olmalıdır. hiç bir kestirme, kısaltma kullanılmamalıdır.



Makalenin Başlığı

…….Hastanesi ……. Kliniği ……

Hastalarında

Sodyum Klorür 

ve Sodyum Bikarbonat 

ile Yapılan Ağız Bakımının 

Mukozit Derecesine 

Etkisinin 

İncelenmesi

Kök Hücre Nakli 

Yapılan Hastalarda

İki Farklı Ağız Bakım Ajanın

Etkinliği



Amaçları gerçeklemek için kullanılan yöntemler, 
araştırma düzeni

Yöntem (gereç yöntem-method) bölümünden

Temel bulgular, sonuçlar

Bulgular ve Analiz bölümünden

Araştırmanın bilimsel katkısı, yorumlar, yargılar, 
ilerisi için öneriler

Tartışma ve Sonuç bölümünden

ÖZET İÇERİĞİ



ÖZET



Giriş ve Amaç;

problem tanımını,

çalışmanın önemi, gerekçesini,

konuyla ilgili araştırmaları,

araştırmanın niçin yapıldığını,

bilim ve uygulamaya yapacağı olası katkılarını ve

amaçlarını kaynaklarla desteklenmiş

biçimde yazılmalıdır.



Giriş /Introduction

Genel bilgiler /Tanımlar /Özel 
kavramlar/İstatistikler

Kısaltmalar

Atıf sayısına dikkat

Tekrarlardan kaçınılmalı

Kısa ve öz olmalı



Gereç ve Yöntem;
 Araştırmanın hangi grupta yapıldığı

Ne zaman yapıldığı

Hangi veri toplama araçları kullanıldığı

Hangi istatistikler uygulandığı

Etik boyutu açıklayan bölüm

- Etik ve Kurum izni

- Ölçek kullanım izni

- Sözel- yazılı onam



Bulgular;

• araştırmada elde edilen sonuçları ve analizleri
amaç sırasına göre metin, tablo ve grafiklerle
açıklayan bölümdür.
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Grafik 1: Semptomların Dağılımı

ateş kusma mukozit



Tartışma ve Sonuç;

ulaşılan bilimsel yargıları kaynaktaki sonuçlarla
karşılaştırılmasını (benzerlikler, farklılıklar, neden-
niçinler),

genel yargıları,

sonuçları,

bilime ve uygulamaya

katkıları açıklayan bölümdür.



TARTIŞMADA

Çalışmanın Güçlü ve Zayıf tarafları

Sonuçları etkileyen faktörleri açıklayın

Açıklanamayan etkilenmeleri vurgulayın

Hipotez karşıtı fikirleri çürütün

Karşıt görüşlere yer verin

Gereksiz atıflardan kaçının



Araştırmanın Sınırlılıkları

Araştırmanın tek grup ile gerçekleştirilmesi, 

randomizasyon yapılamaması, 

• Akciğer kanseri hastaların ileri yaş grubunda olması

nedeniyle az sayıda doğrudan hasta kullanıcı ile

çalışılması, 

• İnteraktif oturum, sosyal etkileşim ağları ya da 

destek gruplarının oluşturulmamış olması, 

• İzlem süresinin 3 ay ile sınırlandırılmasıdır.



• Güncel olmalı

• Aynı sonuçları sunan birçok kaynağı 

kullanmak gereksiz

• Kişisel iletişimle elde edilen bilgiye atıfta 

bulunulmamalı

• Özetlere atıfta bulunulmaz

KAYNAKLAR



• Bir kaynaktan değiştirilmeden yapılan alıntılar, 

özgün kaynakta geçtiği biçimiyle tırnak işareti 

içinde –eğik yazı ile gösterilmelidir. 

• Çok sık ve çok uzun alıntılardan kaçınmak gerekir 

(yazarın bilimsel yeterliliği, sentez yapma ya da 

yazma becerisi ???).

• Özgün kaynağa ulaşılamıyorsa bilginin ikinci elden 

aktarıldığı belirtilmelidir. (Yılmaz’ın aktardığına göre  

Çiçek….bulmuştur)



Kaçınılması Gereken             /Önerilen  Anlatımlar

“Bu konuda hiç araştırma
yok, ilk biz bu konuyu
araştırdık. Bu konuda ilk
araştırma bizim
araştırmamızdır.”

“Bundan böyle
çalışmalarda mutlaka
bizim yöntemimizin
kullanılması gerekir. En
başarılı sonuçlar bizim
yöntemimiz ile
sağlanabilir.”

“Dünyada bu konuda en
başarılı bizim
kliniğimizdir.”

“Bu konuda yapılmış bir çalışmaya 

rastlayamadık.”

“Yöntem karşılaştırmalarında 

bizim yöntemimizin diğer 

yöntemlere göre önemli düzeyde 

başarılı sonuçlar verdiği 

belirlenmiştir.” 

“Yayınlanmış çalışmalardaki 

oranlarla karşılaştırıldığında 

araştırmamızda elde edilen başarı 

oranı diğer çalışmalardan önemli 

düzeyde yüksektir.”



• Patent ve telif hakkı söz konusu olan 

yapıt, resim, çizelge, formül, şekil, vb. 

gibi öğeler için, kaynak

• göstermenin yanı sıra, izin 

alınmasının da gerekli olabileceği 

unutulmamalıdır.



Makalenin tüm bölümleri birbirleri ile uyumlu bir

anlatım içinde olmalıdır.

 fiiller ; -mektedir, -maktadır (görülmektedir)

EDİLGEN…… yapılmıştır, görülmüştür

Yapılmıştır

Yapılmaktadır

Yapıldı

BİLİMSEL YAZI  KRİTİĞİ

Tüm makalede

Tek tip ifade



Makale Bölümleri ve İçeriği

İçerik Bölüm

Kısaca ben ne yaptım? Özet

Sorun nedir? Niçin yaptım? Giriş

Sorunu nasıl çözdüm? Gereçler ve Yöntem

Ne buldum? Bulgular

Bulduklarım ne anlama 

geliyor?

Tartışma

Bana kim yardım etti? Teşekkür

Araştırmamda Kimlerin  

çalışmalarına dayandım?

Kaynaklar

Ek bilgiler Ekler





Dikkatiniz için teşekkürler…


