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ÖZET 

Çalışmanın Amacı: Hasta güvenliğinin sağlanması, sağlık kuruluşlarında güvenlik kültürünün 
geliştirilmesi ile yakından ilişkilidir. Güvenlik kültürünün oluşmasında sağlık profesyonellerinin iyi 
eğitim almış ve hasta güvenliği konusunda bilgilendirilmiş olması önemli bir unsurdur. Tıp öğrencilerine 
eğitimleri sırasında hasta güvenliği konusundaki farkındalıklarının artırılmasının, mezuniyet sonrasında 
hasta bakım kalitelerinin geliştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 2009 
yılında tıp öğrencileri için bağlattığı “WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medical Schools” 
programı mevcut olup  Türkiye’de ise hasta güvenliği eğitimi tıp fakültesi eğitim müfredatında henüz 
ders olarak yer almamaktadır. Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin hasta güvenliği kültürüne ilişkin 
algısını belirlenmesini sağlanması amacıyla Wetzel (2011) ve arkadaşlarının geliştirdikleri anketin 
Türkçe uyarlanması ve geçerlilik ve güvenilirliğinin yapılması bu çalışmanın temel amacıdır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmada Chaneliere (2016) ve arkadaşlarının tıp öğrencilerine hasta güvenliği 
kültürüne ilişkin algılarını ölçen 18 anketten en etkili bulunan Wetzel (2011) ve arkadaşlarının 
geliştirdikleri anket kullanılmıştır. Araştırmaya Yıldırım Beyazıt Üniversitesi son sınıf tıp fakültesi 
öğrencileri dâhil edilmiştir. Anketin geçerlilik ve güvenirliği yapılmadan önce iki bağımsız kişi tarafından 
anket orijinal dilden hedef dile çevrilmiştir. Daha sonra çevirisi yapılan iki anket karşılaştırılmış ve 
Türkçe dil geçerliği ile herkes tarafından aynı şekilde anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmek amacıyla 
dil uzmanı tarafından incelenmiş ve ankete son hali verilmiştir. Hedef dilde hazırlanan anket bir uzman 
tarafından orijinal dile çevrilmiştir. Orijinal dile çevrilen anket ile orijinal anket her dili bilen iki uzman 
tarafından anlam yönünden aynı olup olmadığı kontrol edilmiş ve uygulanmaya hazır hale getirilmiştir. 
Araştırmaya test- tekrar test güvenilirliğini gerçekleştirmek amacıyla 30 son sınıf tıp fakültesi öğrencisi 
dâhil olmuştur. Araştırmada açıklayıcı faktör analizi, iç tutarlılık katsayıları ve benzer ölçme araçlarıyla 
anketin geçerlilik ve güvenilirliğin test edilmesi amaçlanmıştır. Ölçek 26 madde olup 1=kesinlikle 
katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3= ne katılıyorum ne katılmıyorum, 4= katılıyorum ve 5= tamamen 
katılıyorum şeklinde beşli likert tarzdadır.  

Bulgular:  Orijinal ölçek 9 faktörlü bir yapı sergilerken Türkçe ölçeğin 7 faktörlü bir yapı sergilediği 
görülmüştür. Anketin geneline ilişkin iç tutarlık katsayısının 0.868 olduğu, açıklayıcı faktör analizi 
sonucunda faktör yüklerinin 0.546- 0.937 arasında oluştuğu görülmüştür.  

Tartışma ve Sonuç: Ölçeğin ilk uygulama ile orijinal haliyle uygun olarak tek faktörlü bir yapı olmadığı 
için ve içsel tutarlılığı ve test tekrar test güvenilirliği yüksek bir ölçek olarak Türkçe kullanıma uygun 
olması açısından sorular tekrardan gözden geçirilerek 30 kişiye uygulanmasına karar verilmiştir. 
Uygulama sonucunda ölçekte belirtilen öğelerin orijinal ölçekteki gibi aynı faktör boyutunun altına 
toplanması gerçekleştikten sonra ölçeğin, Türkçeye uyarlanmasının geçerlilik güvenirliğini test etmek 
amacıyla daha geniş bir kitleye uygulanması düşünülmektedir. 

 


