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ÖZET 

Amaç: İnsanlar güncel olayları kitle iletişim araçları sayesinde öğrenir ve takip ederler. Yazılı kitle 
iletişim araçlarından olan günlük gazeteler toplumun bilgilendirilmelerinde en önemli kaynaklardan 
biridir. Bu araştırma, hemşirelik ile ilgili yazılı basında yer alan haberlerin incelenmesi amacı ile 
retrospektif olarak planlanmıştır.  

Yöntem: Retrospektif, tanımlayıcı tipte olan bu araştırmada, 01 Ocak- 31 Aralık 2006 tarihleri 
arasında arşivine internet aracılığı ile 7 gazetede “hemşirelik” anahtar kelimesi ile girilen haberler 
değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Araştırma sonucunda 7 gazetede hemşirelik ile ilgili toplam 103 habere ulaşılmış ve 
incelenmiştir. İncelenen haberlerin %33,01’inin köşe yazısı/makale şeklinde yer aldığı, %35,92’sinin 
duygu tonunun olumsuz olduğu, %33,99’unun haber ajansı/muhabir kaynaklı olduğu, %49,54’ünün 
bilimsel olmadığı, %60,19’unun resimli olmadığı ve resimli olanların %65,85’inin resminin konu ile 
ilgili olduğu saptanmıştır. Hemşirelik ile ilgili haberlerin konu dağılımlarına bakıldığında ise; 
%13,60’ının hemşirelik yasası, %9,70’inin hemşirelik bakımı, %5,83’ünün hemşirelik araştırmaları, 
%17,48’inin hemşirelerin çalışma koşulları, %3,88’inin hemşirelerin tükenmişlik, stres, ve şiddet gibi 
problemleri, %47,57’sinin ise hemşirelerin sosyal-sanatsal faaliyetleri, aile yaşantıları, hemşirelik 
eğitimi ve hemşirelik okulları gibi diğer konuları içerdiği saptanmıştır.  

Sonuç: Yazılı kitle iletişim araçlarından olan gazetelerde hemşirelik ile ilgili haberlere yeterince yer 
verilmediği, yayınlanan haberlerin ise çoğunluğunun olumsuz duygu tonunda yer aldığı ve haberlerin 
hemşireliğin bilimsel yönünü yansıtmadığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar bağlamında; toplumun geniş 
bir kesimine hızlı ulaşabilen gazetelerde mesleki, bilimsel, sanatsal anlamda hemşireliği daha iyi 
tanıtabilecek planlama ve uygulamaların yapılması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Hemşirelik İmajı, Haberler, Gazeteler   

 
ABSTRACT 

INVESTIGATION OF NURSING NEWS IN DAILY TURKISH 

NEWSPAPERS 

Aim:  This research was planned retrospectively in order to analyze news about nursing 
communicated on publications and to investigate how nursing take place in published news in 
Turkey.  

Background: In Turkey, although the profession of nursing played significant role within 
health team, it does get what it deserves. News related to nursing addressed to the public by 
media is of vital importance in influencing public about understanding and perceiving 
nursing service. 

 
* Bu Makale 2007 tarihinde Başkent Üniversitesi tarafından yapılan Hemşirelik Kongresinde Poster Bildiri olarak sunulmuştur. 
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Method: In this retrospective, descriptive study, searching with a key word “nursing” from historical 
archives online, news related to nursing were accessed on 7 daily newspapers dated January 1–31st 
December 2006.  

Findings: At the end of the study, totally 103 news regarding nursing were collected from 7 
newspapers and evaluated. It was determined that 33,01% of news were published like feature 
articles, 35,92% were invoked negative impression, 49,54% were not scientific, 60,19% did not have 
any picture and 65,85 % of those with pictures were related to the subject. Subjects of the news related 
to nursing are ranged from nursing law (13,60%), nursing care (9,70%), nursing studies (5,83%), 
work conditions of nurses (17,48%), problems of nurses such as stress, fatigue and violence (3,88%) 
to other issues such as nurses’ social-artistic activities, family living, nursing training, nursing schools 
(47,57%).  

Conclusions: It was concluded that newspapers did not give enough place to news regarding nursing, 
that published news were negative impression, and that news did not reflect scientific side of the 
nursing.  

Key Words: Nursing, Image of Nursing, News, Newspapers. 

GİRİŞ 

İnsanlar güncel olayları kitle iletişim araçları sayesinde öğrenir ve takip ederler. İnsanoğlu, var olduğu 
günden bugüne dek iletişim kurmak için çeşitli araçlara başvurmuştur. Kendi gelişimine paralel olarak 
kullandığı araçlar da gelişmiş; sürekli gelişen iletişim araçları birbirini tamamlamış; ancak birisi, 
diğerinin yerini alamamıştır. İletişimin en yalın, en ilkel araçlarından biri kabul edilen işaretlere, 
kelimelere dayalı olan yazı ve konuşma dilinin yanı sıra, beden dili ile sözsüz anlatımlar (jestler, 
mimikler, dokunma, cevap vermeme, sessiz kalma gibi davranış ve tutumlar; dans, resim, v.b.) da 
yüzyıllardan beri kullanılmaktadır (Erefe ve Bolat 1985, Kavlak ,Saydam ve Demir 2000). Teknolojik 
gelişimin bir getirisi olarak gelişen ve elektronikleşen iletişim araçları, iletişime sürat ve kolaylık 
sağlamakla kalmamış; aynı zamanda iletişimi, kitle iletişimine çevirmiştir. Günümüzde posta, telgraf, 
telefon, faks gibi haberleşme araçları; gazete, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları; uydular, 
bilgisayarlar (İnternet ve e-mail) birer iletişim aracı olarak iletişimin ayrılmaz parçaları durumuna 
gelmiştir. Kitle iletişim araçları, genel bir tanımla "kitlesel bir boyutta ileti dağıtabilen araçlar" olarak 
tanımlanabilmektedir (Erefe ve Bolat 1985, Şahan ve Çınar 2004). Kitle iletişim araçlarının, sağlığı 
ilgilendiren, “kültürlenme” süreci ile yakından ilişkisi vardır. Bu sürece katkısı olan araçlar içerisinde 
gazeteler, diğer kitle iletişim araçlarına oranla okuruna seslenmekte daha avantajlı özellik 
göstermektedir. (Kavlak ve ark. 2000, Bayık, Türkistanlı ve Özsoy 1997, Özşeker, Dönmez, İlçe ve 
Dramalı  2007).  Özel baskı ve bölümlerle her türlü okura hitap edebilecekleri için tercih nedeni 
olabilirler. Gazetelerde verilen alan haberlerinin/sağlıkla ilgili haberlerin, verildiği şekilde birey 
tarafından yorumlanmaksızın geçerli bilgi olarak algılanması olasılığı vardır. Bu açıdan bakıldığında 
yazılı kitle iletişim araçlarından olan günlük gazeteler toplumun bilgilendirilmelerinde en önemli 
kaynaklardan biridir (Erefe ve Bolat 1985, Şahan ve Çınar 2004, Cengiz ve Özsoy 2005, Özşeker ve 
ark. 2007).  

Türkiye’de hemşirelik mesleği, sağlık ekibi içerisinde önemli bir yere sahip olmasına rağmen hak 
ettiği değeri alamamaktadır. Sağlık ekibi içinde olan hemşireler, her ne kadar sağlık ekibi içerisinde 
olduğu ifade edilmiş olsa da bu söylem uygulamaya yansımamaktadır ve toplumda da hekimin 
yardımcısı olarak tanımlanmaktadır. Buna neden olarak ülkemizde hemşirelerin farklı düzeyde eğitim 
almasına rağmen aynı görev yetki ve sorumluluklara sahip olması, hemşirelik yasasının tam olarak 
hemşirelerin rol ve işlevlerini yansıtmaması, hemşire istihdamının yetersizliği, akademik alan dışında 
klinik branşlaşmanın yeterli olmayışı, son yıllara kadar erkek hemşirelerin çok az olması ve 
hemşireliğin bir kadın mesleği olarak algılanması gösterilmektedir. Bütün bunlar toplumsal olarak 
hemşireliğin algılanma düzeyini yanlış yönde etkilemektedir (Pehlivan, Genç ve Karaoğlu 1996, 
Cengiz ve Özsoy 2005, Şişman, Bozkurt ve Tezer 2006, http://www.hemsireler.org/ 
analink/turkiyedehemsirelik). 

 



  

72 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:2,Sayı:2.2009 

 

Hemşirelik; sağlığı hedef alan, amaçlı faaliyetlerden oluşan profesyonel bir sağlık disiplinidir ve belli 
bir ortamda hemşire ve hastası arasındaki iletişim-etkileşim süreci olarak gözlenebilir. Bu iletişim-
etkileşim süreci bireysel ve toplumsal açıdan değerlendirildiğinde; bireysel alanda hasta-hemşire 
ilişkisi hastanın tanısı, tedavi süreci, bakım ihtiyaçları, hastalık deneyimleri, hastane deneyimleri, daha 
önce deneyimlediği hasta-hemşire ilişkisi ve bu alanlara yönelik beklentileri ve algılamalarından, 
toplumsal alanda da kitle iletişim araçlarındaki sunuluşundan etkilenecektir. Bireysel alandaki iletişim 
süreci sadece birey ve hemşire arasında bir etkinlik olduğundan bireyin hemşireliği algılama süreci 
hemşire ile birebir girdiği profesyonel iletişim sürecinde doğru olarak ilerleyebilecek iken,  kitle 
iletişim araçlarında etkili ve yeterli düzeyde yer alması ve/veya yanlış ve yetersiz sunuluşu 
hemşireliğin toplumsal algılanma sürecini doğru ya da yanlış yönde etkileyebilmektedir. Bu bağlamda; 
gazeteler yolu ile iletilen hemşire ve hemşirelik ile ilgili haberlerin niteliği hemşirelik mesleğinin 
toplumsal alanda yaratacağı imaj hemşirelik hizmetinin algılanışını belirleyen bir değişken olarak 
ortaya çıkan önemli bir konudur (Takase, Kershaw ve Burt 2001, Takase, Kershaw ve Burt  2002, 
Şişman ve ark 2006).  

Bu düşünceler ile planlanan bu araştırmada, hemşirelik ile ilgili yazılı basında yer alan haberlerin 
nitelik ve nicelik yönünden incelenmesi amaçlanmıştır.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Retrospektif, tanımlayıcı tipte olan bu araştırmada, 01 Ocak- 31 Aralık 2006 tarihleri arasında online 
olarak yayınlanan ve tirajı(net satış) en yüksek olan yedi gazetede hemşirelikle ile ilgili haberler 
incelenmiştir. Tirajı en yüksek yedi gazete sırası ile Posta, Hürriyet, Sabah, Takvim, Milliyet, Akşam 
ve Vatan gazeteleri bulunmuştur. Bu gazetelerin internet adreslerinden arşivlerine ulaşılarak 
“hemşirelik” anahtar kelimesi ile hemşirelikle ile ilgili haberler alınmıştır. 

 Bu bağlamda araştırmanın evrenini (365X7) 2555 gazetedeki tüm haberler oluşturmuş olup tarama 
işleminin sonunda örneklem kapsamına hemşirelik ile ilgili bu gazetelerde var olan 103 haber 
alınmıştır. Veri toplamada haber metninin analizini yapmak için, araştırmacılar tarafından geliştirilen 
ve 8 sorudan oluşan bir içerik çözümleme yönergesi kullanılmıştır. Bu yönergede; hemşirelik ile ilgili 
ulaşılan haberler, haberin tipi, haberin duygu tonu (haberin haberi okuyanda yarattığı etki), haberin 
kaynağı, haberin içeriği, haberin topluma kazanımı, haberdeki fotoğraf varlığı ve fotoğrafın konu ile 
ilgisi ve haberin konusu başlıkları altında incelenmiş olup sonuçlar sayı ve yüzdelikler olarak 
verilmiştir. 

 BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırma sonucunda 7 gazetede hemşirelik ile ilgili toplam 103 habere ulaşılmış ve incelenmiştir. 
2555 gazetede “hemşirelik” anahtar kelimesi ile sadece 103 habere ulaşılmış olması hemşireliğin 
yazılı basında çok az yer aldığını göstermektedir. Tablo 1’de incelenen haberlerin özellikleri 
değerlendirildiğinde; %33,01’inin köşe yazısı/makale, %8,74’ünün ise sağlık köşesinde yer aldığı ve 
hemşireliğin mesleki ve profesyonel alandan çok köşe yazarlarının bireysel görüşleri doğrultusunda 
sunulduğu gözlemlenmiştir.  

Tablo 1. Gazetelerde Yer Alan Hemşirelik İle İlgili Haberlerin Genel Özellikleri 
 

Değişken Sayı Yüzde 
 
Haberin Tipi  
Magazin 
Kültür Sanat  
Sağlık Köşesi  
Röportaj  
Köşe Yazısı / Makale  
Diğer (Belirsiz)   

 
 

20 
5 
9 
32 
34 
3 

 
 

19.42 
4.85 
8.74 
31.07 
33.01 
2.91 
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Haberin Duygu Tonu  
Yansız  
Olumlu 
Olumsuz  
Karışık 

 
5 
35 
37 
26 

 
4.85 
33.99 
35.92 
25.24 

Haberin Kaynağı  
Sağlık Personeli (Hemşire, hekim vb.) 
Ajanslar / Muhabirler  
Belirsiz Yabancı Kaynak 
Dernek vb. kuruluşlar  
Hasta  
Diğer 

 
21 
35 
5 
32 
0 
10 

 
20.39 
33.99 
4.85 
31.07 
0.00 
9.70 

Haberin İçeriği  
Bilime Uygun  
Doğru Ama Yetersiz  
Abartılı/Sansasyonel  
Değerlendirilemiyor  
Bilimsel Değil 

 
14 
19 
5 
15 
50 

 
13.60 
18.45 
4.85 
14.56 
48.54 

Topluma Kazanımı 
Toplumu Bilgilendirici  
Toplumu Yanıltıcı  
Belirsiz  

 
41 
7 
55 

 
39.81 
6.80 
53.39 

Fotoğraf  
Var  
Yok 

 
41 
62 

 
39.81 
60.19 

Fotoğrafın Konuyla İlgisi  
Var  
Yok  

 
27 
14 

 
65.85 
34.15 

Haberin Konusu 
Hemşirelik Yasası 
Hemşirelik Bakımı 
Hemşirelik Araştırmaları 
Hemşirelerin Çalışma Koşulları 
Sosyal Faaliyetler 
Hemşirelerin Yaşadıkları Sıkıntılar 
Diğer (Hemşirelik okulları, hemşirelik eğitimi,….) 

 
14 
10 
6 
18 
2 
4 
49 

 
13.60 
9.70 
5.83 
17.48 
1.94 
3.88 
47.57 

 

Hemşirelik ile ilgili haberlerin %35,92’sinin hemşirelik mesleği ile ilgili kötü duygular uyandıran 
haberler (örneğin; olumsuz bireysel ilişkiler, intihar, tıbbi hatalar gibi) olması mesleki açıdan üzücü 
bir durum olmakla birlikte Erefe (1985) ve Cengiz ve Özsoy (2005)’un yaptığı hemşireliğin yazılı 
basında yer alma durumunu inceleyen benzer çalışmalar ise hemşirelik ile ilgili haberlerin duygu 
tonunun olumlu olduğu bulunmuştur. Bu üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir farklılık olarak 
ortaya çıkmaktadır. Çünkü yıllara göre hemşireliğin yansıtılışının olumludan olumsuza doğru kaydığı 
görülmektedir ve bu araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biridir (Erefe ve Bolat 1985, Cengiz ve 
Özsoy 2005).  

İncelenen haberlerin %33,99’unun haber ajansı/muhabir kaynaklı oluşu, %31,07’sinin hemşirelik 
dernekleri vb. kuruluşlar ve  %20,39’unun ise sağlık personeli kaynaklı oluşu yine yazılı basında 
hemşireliğin profesyonel anlamda sunulmadığını gösteren bir bulgudur.  
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Gazetelerde yer alan hemşirelik ile ilgili haberlerin yalnızca %5,83’ünün bilimsel olduğu saptanmıştır. 
Hemşireler tarafından yapılan bilimsel çalışmalardan ancak toplumu ilgilendiren konuların basında yer 
alacağı tartışılmaz olmasına rağmen bu oranın düşük bulunduğu düşünülmektedir.  

Gazetelerde fotoğraf kullanımı genel yayın politikası ile ilgilidir. İncelenen gazetelerinin tümü renkli 
basılmış olup bu bağlamda da hemşirelik ile ilgili fotoğraflı haberlerin çok olması beklenirken 
araştırmada bu oran  %39,81’inin resimli olduğu saptanmıştır. Bu durum haberlerin çoğunluğunun 
köşe yazısı/makale şeklinde oluşu ile açıklanabilmektedir.  

Hemşirelik ile ilgili haberlerin konu dağılımlarına bakıldığında ise; %13,60’ının hemşirelik yasası, 
%9,70’inin hemşirelik bakımı, %5,83’ünün hemşirelik araştırmaları, %17,48’ünün hemşirelerin 
çalışma koşulları, %3,88’inin hemşirelerin tükenmişlik, stres, ve şiddet gibi problemleri, %1,94’ünün 
hemşirelerin sosyal-sanatsal faaliyetleri,  %47,57’sinin ise mezuniyet törenleri çoğunlukta olmak üzere 
(%20.2), hemşirelik eğitimi ve hemşirelik okulları gibi diğer konuları içerdiği saptanmıştır.   

SONUÇ 

Sonuç olarak gazetelerde incelenen haberlerin; hemşirelik ile ilgili haberlere yeterince yer verilmediği, 
yer verilen haberlerin çoğunun köşe yazısı türünde olduğu,  çıkan haberlerin azının kaynağının sağlık 
personeli olduğu, çoğunluğunun olumsuz duygu tonunda yer aldığı ve haberlerin hemşireliğin bilimsel 
yönünü yansıtmadığı belirlenmiştir.  

Toplumun bilinçlenmesinde önemli rolleri olan gazetelerin etkili ve yararlı olabilmeleri ile ilgili olarak 
şunlar önerilebilir: 

- Gazetelerin hemşirelikle ilgili olarak bilimsel haberlere daha çok yer vermeleri, 

- Gazetelerde yer alan haberlerin hemşirelerin rol ve işlevlerini doğru bir şekilde yansıtması, 

- Yazılı basında ve televizyonda yer alan hemşire modellerinin ve hikayelerinin gerçekle ilişkili 
olması ve hayal ürünü ( melek kavramı) olmaması, 

- Gazetelerde hemşirelik imajını olumsuz yönde tanıtacak haberlere yer verilmemesi,  

- Toplumun çoğunluğuna hızlı ulaşabilen gazetelerde mesleki, bilimsel, sanatsal anlamda 
hemşireliği daha iyi tanıtabilecek planlama ve uygulamaların yapılması ve kitle iletişim 
araçları etkin bir şekilde kullanılarak hemşirelik mesleğinin tanıtılması, 

Özetle diyebiliriz ki; hemşirelikle ile ilgili haberlerin gazetelerde yanlış ve yetersiz sunuluşu halkın bu 
konuyu algılamalarını doğru ya da yanlış doğrultularda etkileyebilmektedir. Bu konuda daha ayrıntılı 
bilgi elde etmek için, tüm gazeteleri kapsayacak ve daha uzun süreli izlemin olduğu kapsamlı bir 
araştırma yapılmasının yararlı olacağı önerilmektedir. 
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