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SÖZLÜ SUNUMLAR
ORAL PRESENTATIONS

Akdeniz University Nursing Practice and 
Research Center was established on 12 
November 2008 in the Official Gazette under the 
regulation no 30593. The purpose of the center 
is to improve the quality of nursing care and for 
the development of nursing services; a) Carrying 
out clinical researches on nursing care, creating 
evidence-based care protocols and guidelines, 
and ensuring continuous monitoring of care 
results in this direction b) To plan, implement 
and evaluate the continuing education after 
graduation in order to increase the professional 
competencies and productivity of nurses for the 
continuous development of nursing services) 
To provide coordination among the public and 
private sector institutions and organizations 
related to nursing services, to create care 
awareness and to work towards development. 

Bulgaria, Turkey / Bulgaristan, Türkiye
Akdeniz University / Akdeniz Üniversitesi

Deniz Baldzha Dilan Ata

HEMŞIRELIKTE KANITA DAYALI UYGULAMALAR IÇIN BIR ALT 
YAPI ÖRNEĞI; HEMŞIRELIK UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZI

AN INFRASTRUCTURE FOR EVIDENCE-BASED PRACTICE IN 
NURSING; NURSING PRACTICE AND RESEARCH CENTER

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 12 Kasım 2008 Pazartesi günü 
Resmî Gazete ’de 30593 sayılı yönetmelik kapsa-
mında kurulmuştur. Merkezin amacı hemşirelik 
bakım kalitesini artırmak ve hemşirelik hizmet-
lerinin gelişimi için; a) Hemşirelik bakımına yöne-
lik klinik araştırmaların yürütülmesi, kanıt temelli 
bakım protokol ve kılavuzlarının oluşturulması, 
bu doğrultuda verilen bakım sonuçlarının sürekli 
izlenmesini sağlamak b) Hemşirelik hizmetleri-
nin sürekli gelişimine yönelik hemşirelerin mes-
leki yeterliliklerini ve verimliliklerini artırmak için 
mezuniyet sonrası sürekli eğitimleri planlamak, 
uygulamak ve değerlendirmek c) Hemşirelik 
hizmetleri ile ilgili kamu ve özel sektör kurum 
ve kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak, 
bakım bilinci oluşturmak ve gelişimi yönünde 
çalışmalar yapmaktır. Akdeniz Üniversitesi Hem-
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Toward purposes of Akdeniz University, Nursing 
Practice and Research Center plans to carry out 
the following activities: To develop innovative 
care practices based on clinical evidence in 
nursing and to develop the necessary manpower 
in the field of application for conducting clinical 
researches. It aims to provide nurses and 
undergraduate/graduate students who want to 
conduct research on nursing and care practices 
and to provide training in research methods 
and methods and to provide opportunities for 
students/nurses to assist in the implementation 
of research projects. In line with the results 
obtained from the researches carried out on 
central nursing and care, we create guides 
and protocols, to ensure integration with the 
application, to improve the quality of care in our 
university and in our country and to improve 
the quality of care. To carry out joint studies on 
the development of our country’s nursing with 
national and international research centers, 
universities, units, foundations, institutes and 
other disciplines that work in the fields of 
nursing-related activities. It aims to provide 
leadership in evidence-based nursing care by 
increasing school-hospital cooperation between 
the Faculty of Nursing and the University 
Hospital and other public and private hospitals. 
In the center, the board of directors, assistant 
principals, nursing faculty and nurses working 
in the hospital, two research nurses, working 
groups (including nurses from the hospital and 
nursing faculty), advisory board (composed of 
experts and experienced people in the field 
parallel to the working groups) are working.
As a result, the Center for Nursing Practice and 
Research is a pioneering center that has been 
established to conduct leadership in evidence-
based nursing care.

şirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi amaçları 
doğrultusunda aşağıdaki çalışmaları yürütmeyi 
planlamaktadır:Hemşirelikte klinik kanıtlara da-
yalı, yenilikçi bakım uygulamalarını geliştirmek 
ve bu amaç doğrultusunda klinik araştırmaların 
yürütülmesi için uygulama alanlarında gerekli in-
san gücünü yetiştirmek, Hemşirelik ve bakım uy-
gulamaları konusunda araştırma yapmak isteyen 
hemşireleri ve lisans/lisansüstü öğrencileri araş-
tırmaya yönelterek, araştırma anlayışı ve yön-
temleri konusunda eğitim vermek ve öğrenci/
hemşirelerin araştırma projelerinin uygulanma-
sına yardımcı olmak için olanaklar sağlamayı he-
deflemektedir. Merkez hemşirelik ve bakım ile il-
gili yürütülen araştırmalardan elde edilen sonuç-
lar doğrultusunda kılavuz ve protokolleri oluştu-
rur, uygulamaya entegrasyonunu sağlamayı, üni-
versitemizde ve ülkemizde bakım sonuçlarının 
iyileştirilmesi ve bakım kalitesinin yükseltilmesi 
için dünyadaki gelişmelere paralel olarak bakım 
yöneticileri, bakım liderleri, vaka yöneticileri ve 
klinik hemşirelerinin eğitim ve gelişimlerini sağ-
lamayı, hemşirelik ile ilgili faaliyet alanlarında 
çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası araştırma 
merkezleri, üniversiteler, birim, vakıf, enstitü ve 
diğer disiplinlerle ülkemiz hemşireliğinin geliş-
mesi yolunda ortak çalışmalar yapayı, Hemşirelik 
fakültesi ile Üniversite hastanesi ve diğer kamu 
ve özel hastaneler arasında okul-hastane iş birli-
ğini artırarak kanıta dayalı hemşirelik bakımında 
liderlik yapayı hedeflemektedir. Merkezde mü-
dür, müdür yardımcıları, hemşirelik fakültesi ve 
hastanede çalışan hemşirelerden oluşan yönetim 
kurulu, iki araştırma hemşiresi, çalışma grupları(-
hastane ve hemşirelik fakültesi’den hemşirelerin 
yer aldığı), danışma kurulu (çalışma gruplarına 
paralel alanında uzman ve deneyimli kişilerden 
oluşan) görev yapmaktadır.
Sonuç olarak, Hemşirelikte Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi, kanıta dayalı hemşirelik bakımında 
liderlik yapmak amacıyla kurulmuş ve bu yönde 
faaliyetleri yürüten öncü bir merkezdir.

OBJECTIVE: Nursing students learn the norms 
of the community they exist and grow up as a 
part of the society they live in. The identification 
of assertive and aggressive tendencies of nursing 
students as future healthcare professionals is 
essential. The research was conducted to study 
nursing students’ assertive and aggressive 
behaviors and their socio-demographic factors.
METHOD: The population of the descriptive 
research is composed of 247 students studied 
Nursing at Biruni University Health Sciences 
Faculty between the dates 10 December and 24 
December 2018. 108 students, filled the sampling 
data collection forms thoroughly and accepted 
participating in the study, took part in the 
research. The data was acquired through student 
identification form, Rathus Assertiveness 
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HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ ATILGANLIK VE SALDIRGANLIK 
DAVRANIŞLARININ INCELENMESI

ASSERTIVE AND AGGRESSIVE BEHAVIOURS IN NURSING 
STUDENT

AMAÇ: Hemşirelik öğrencileri yaşadıkları toplu-
mun normlarını öğrenerek ve toplumun bir par-
çası olarak yetişirler. Geleceğin sağlık profesyo-
nelleri olacak hemşirelik öğrencilerinin atılganlık 
ve saldırganlık eğilimlerinin belirlenmesi önem-
lidir. Çalışma, hemşirelik öğrencilerinin atılganlık 
ve saldırganlık davranışları ile etkileyen sosyode-
mografik faktörleri incelemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen 
çalışmanın evrenini, 10-24 Aralık 2018 tarihleri 
arasında Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Hemşirelik bölümünde öğrenim gören 
247 öğrenci oluşturdu. Örnekleme veri toplama 
formlarını eksiksiz dolduran ve çalışmaya katıl-
mayı kabul eden 108 öğrenci katıldı. Veriler öğ-
renci tanılama formu, Rathus Atılganlık Envanteri 
(RAE) ile Buss-Peryy Saldırganlık Ölçeği (BPSÖ) 
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