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Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Türkiye Adresli
Bakım Yükü Araştırmalarının Bibliyometrik Analizi
Fadime Hatice İNCİ1
ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Araştırmanın amacı “Web of Science” veri tabanında
indekslenmiş ve Türkiye’de yapılmış bakım yükü çalışmalarının
bibliyometrik olarak test edilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tarama çalışmasıdır.
Araştırma kapsamına 2009- 2021 tarihlerinde “Web of Science”
veri tabanına kayıtlı Türkiye’de yapılmış çalışmalar alınmıştır.
Anahtar kelime olarak “caregiver burden”, “care burden”,
caregiving burden”, “burden of care”, “burden of caregiving”,
kelime dizinlerinin her biri veri tabanında ayrı ayrı olarak
taranmıştır. Dahil olma ölçütlerine uyan 121 çalışma örnekleme
alınmıştır. Veri analizi Microsoft Excell ve VOSviewer programı
(version 1.6.16) kullanılarak yapılmıştır.
Bulgular: Çalışmalar en sık şizofren, kanser ve alzheimer hastasına
bakım veren bireyler ile gerçekleştirilmiştir. “Caregiverburden” en
sık kullanılan anahtar kelimedir. En çok atıf alan çalışma ise
Gülseren ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen “The perceived
burden of care and its correlates in schizophrenia” isimli
çalışmadır.
Sonuç: Bu çalışma bakım yükü alanında Türkiye’de yapılmış olan
çalışmalar arasında, en çok atıf almış çalışmalar, en çok kullanılan
anahtar kelimeler, alanda çalışılmış konular ve en çok kullanılan
kaynaklar konusunda araştırmacılara yol gösterici olacaktır.
Anahtar kelimeler: Atıf analizi, bakım yükü, bibliyometrik analiz

Bibliometric Analysis of Turkey-based Caregiver Burden
Studies Published in International Journals
Aim: The study aim was to bibliometrically test the caregiver
burden studies carried out in Turkey and indexed in the Web of
Science database.
Material and Methods: This was a descriptive screening study.
The studies carried out in Turkey and registered in the Web of
Science database between 2009-2021 were included. Each of the
word indexes, including “caregiver burden”, “care burden”,
caregiving burden”, “burden of care” and “burden of caregiving”,
was separately screened as the keywords. One hundred twentyone studies that met the inclusion criteria of the study were
enrolled in the sample. Data were analyzed using Microsoft Excell
and the VOSviewer program (version 1.6.16).
Results: The studies were mainly carried out with the individuals
who were caregiving to schizophrenia, cancer, and alzheimer's
patients. “Caregiver burden” was the most frequently used
keyword. The most cited study was entitled “The perceived
burden of care and its correlates in schizophrenia” which was
conducted by Gulseren et al.
Conclusion: This study will guide researchers on the most cited
studies, the most used keywords, the topics studied in this field,
and the most used references among the caregiver burden studies
performed in Turkey.
Keywords: Bibliometric analysis, caregiver burden, citation
analysis
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GİRİŞ
Bilimsel literatürün incelenmesi, 20 yüzyılın başlarına kadar
uzanan geçmişe sahip olmasına rağmen bibliyometri terimi
1969 yılında Pritchard tarafından “Matematiksel ve
istatistiksel yöntemlerin kitaplara ve diğer iletişim
araçlarına uygulanması” olarak tanımlanmıştır1. Bilim
insanları ürettikleri araştırma çıktılarının etkili ve yararlı
olması için çalışmalarını kitap, kitap bölümleri ve dergi
makaleleri olarak diğer bilim insanları ve toplumla
paylaşmalıdır. Bilim adamları, yeni bir bulgunun keşfinde
önceliklerini belirlemek ya da katkılarının özgünlüğünü
göstermek
için
alıntılar
ve
referanslardan
yararlanmaktadır2.
Demografik ve epidemiyolojik değişiklikler, hızlı kentleşme,
modernleşme, küreselleşme, risk faktörlerinde ve yaşam
tarzlarında eşlik eden değişiklikler kronik hastalıkların
artmasına yol açmıştır3. Bu durum beraberinde sağlık
sorunu yaşayan her yaştaki bireyin bakım gereksiniminin
artmasına ve bu bakımın önemli bir bölümünün aile
bireyleri tarafından sağlanmasına yol açmaktadır. Bakım
verme;
bireyin
günlük
yaşam
aktivitelerini
gerçekleştiremediği
durumlarda,
bu
aktivitelerin
gerçekleştirilmesi amacıyla bir başkası tarafından sağlanan
fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yardım olarak
tanımlanmaktadır4. Hastanın gereksinimi olan bakım
kurumlar tarafından formal ya da aile ve akrabalar
tarafından informal şekilde sunulmaktadır5,6. Bakım veren
aile bireyleri, bir taraftan sevdikleri bireyi yavaş yavaş
kaybederken ve bunun üzüntüsünü yaşarken, diğer yandan
üstlendikleri bakım sorumluluğunun sonuçları altında
ezilmekte, yaşadığı fiziksel ve duygusal etkiler “yük” olarak
tanımlanan sonucun ortaya çıkmasına neden olmaktadır7.
Bakım yükü; yaşlı, kronik hastalığı olan, yetersizliği olan aile
üyesi ya da bir yakınına bakım hizmeti veren kimsenin
zorlanması, gerilmesi, baskı altında hissetmesi ya da yük
altına girmesi olarak nitelendirilebilir8. Bakım verme ve
bakım yükü sağlık çalışanları tarafından ele alınması
gereken önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bakım yükünün
belirlenmesinde hemşireler, hasta ve ailesi ile geçirdikleri
zaman bakımından önemli bir role sahiptirler. Son yıllarda
hemşirelikte bibliyometrik analiz araştırmalarının sayısında
artış olmuştur. Bu çalışmalardan bazısı hemşirelik
dergilerindeki makaleleri incelerken diğerleri de belirli
konuda yapılmış hemşirelik araştırmalarını konu
edinmektedir9–12. Bakım verenlerle ilgili yapılan
bibliyometrik çalışmalar ise genel bakım vermeyle ilgili
çalışmalar, bakım verenin depresyonu, demanslı hastaya
bakım verenlere yönelik müdahaleler gibi konularda
yapılmıştır11,13,14. Yapılan literatür incelemesinde bakım
yükü ile ilgili yapılmış çalışmaların bibliyometrik analizi ile
ilgili bir yayına rastlanmamıştır.
Bu çalışma bakım yükü alanında Türkiye’de yapılmış olan
çalışmalar arasında, en çok atıf alan çalışmalar, en çok
kullanılan anahtar kelimeler, alanda çalışılmış konular ve en
çok kullanılan kaynaklar konusunda araştırmacılara yol
gösterici olacaktır.

Araştırmanın Amacı
Bu araştırma 2009-2021 yılları arasında Web of Science
(WoS) veri tabanında indekslenmiş ve Türkiye’de yapılmış
bakım yükü çalışmalarının bibliyometrik olarak test
edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

GEREÇ ve YÖNTEM
Araştırmanın Türü
Araştırma tanımlayıcı tarama çalışmasıdır.

Araştırma Evren ve Örneklemi
Yaygın olarak kullanılan bilimsel literatür kaynakları
arasında WoS, Scopus, Google Akademik ve PubMed
bulunmaktadır15. Bu araştırmanın evrenini WoS veri
tabanına
kayıtlı
Türkiye’de
yapılmış
çalışmalar
oluşturmaktadır. WoS veri tabanında Türkiye adresli ilk
çalışmanın 2009 yılında yayınlanması nedeniyle çalışma
kapsamına 2009-2021 yılları arasında yayınlanan, makale
dili Türkçe ya da İngilizce olan ve araştırma makalesi olan
çalışmalar dâhil edilmiştir.

Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada hem veri toplama aracı hem de veri kaynağı
olarak WoS veri tabanı kullanılmıştır.
WoS veri tabanında yapılan tarama sonucu yayınlarla ilgili
pek çok bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu çalışmada yazar
isimleri, makale başlığı, kaynak başlığı (dergi adı), yayın dili,
yazar tarafından belirlenen anahtar kelimeler, özet, adres,
finansman kaynağı, alıntılanan referans, alıntılanan
referans sayısı, makaleye yapılan WoScore atıf sayısı, yayın
yılı, araştırma alanı gibi bilgiler değerlendirmeye alınmıştır.

Veri Toplama Araçlarının Uygulanması
Anahtar kelime olarak “caregiver burden, “care burden”,
caregiving burden”, “burden of care”, burden of
caregiving” kelime dizinlerinin her biri WoS veri tabanında
ayrı ayrı olarak taranmıştır. Toplamda 208 sonuca
ulaşılmıştır. Kongre sunumu, editöre mektup, derleme
olanlar çıkarılmış ve 168 sonuç elde edilmiştir. Tekrarlı olan
30 çalışma ve yazarı Türk olmasına rağmen Türkiye dışında
gerçekleşen sekiz çalışma, konuyla ilgili olmayan dokuz
makale olmak üzere toplam 47 çalışma örneklem dışında
bırakılmıştır. “Caregiver burden”, “care burden”,
“caregiving “burden”, “burden of care”, “burden of
caregiving” kelime dizinleri ile ilgili sırasıyla 71, 28, 12, 8, 2
araştırma olmak üzere toplamda 121 çalışma örnekleme
alınmıştır. Tarama sonucu ulaşılan çalışmalara ait bilgiler
text formatında beş ayrı dosya olarak kaydedilmiştir.
Kaydedilen bu dosyalar VOSviewer programı veri tabanına
aktarılmıştır.

Verilerin Analizi
Veri analizi Microsoft Excell ve VOSviewer programı
(version 1.6.9) kullanılarak yapılmıştır16. Araştırmaların
yayın yılı, dili, finansmanı, makalelerin araştırma alanı ile
bilgiler WoS veri tabanından Microsoft Excell’e
aktarılmıştır. Ayrıca her araştırma başlık ve özet açısından
tek tek incelenmiş, bakım verilen hastalık grubuna ilişkin
bilgiler Microsoft Excell’de oluşturulan veri tabanına
araştırmacı tarafından girilmiştir. Excelde yer alan
değişkenlerin dağılımında sayı ve yüzde hesaplanmıştır.
Makalelerin yazar isimleri, makale başlığı, kaynak başlığı
(dergi adı), yazar tarafından belirlenen anahtar kelimeler,
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özet, adres, alıntılanan referans, alıntılanan referans sayısı,
makaleye yapılan WoScore atıf sayısı ile ilgili verilerin
analizinde VOSviewer programı kullanılmıştır. Analiz
sonuçlarının sunulmasında sayı, bağlantı sayısı ve görsel
haritalama yöntemlerinden yararlanılmıştır. Görsel
haritalama yönteminde renk, daire ve çizgi olarak üç
önemli özellik bulunmaktadır. Her bir renk bir kümeyi
göstermekte olup, küme sayısı kadar renk bulunmaktadır
(kırmızı renk küme bir, yeşil renk küme iki, mavi renk küme
üç gibi). Dairelerin her biri incelenen değişkene ilişkin
kategoriyi göstermektedir. Dairenin büyüklüğü ilgili
kategorinin görülme sayısı ile doğru orantılı olup, sayı
arttıkça dairenin büyüklüğü artmaktadır. Çizgiler ise
incelenen değişkenin kategorileri arasındaki bağlantıyı
göstermektedir. Her bağlantının, pozitif ile temsil edilen bir
gücü vardır. Sayısal değer ne kadar yüksekse bağlantı o
kadar güçlüdür16.

Araştırmanın Etik Boyutu
Bu çalışmada yayınlanmış araştırmalar üzerinde geriye
dönük inceleme yapıldığı için etik kurul onayı
gerekmemektedir.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu araştırmanın verileri sadece WoS veri tabanında
indekslenmiş dergilerde yayınlanmış makalelerden elde
edilmiş olup, Türkiye’de bakım yükü ile ilgili tüm çalışmaları
kapsamamaktadır. Bu araştırmanın verileri Şubat 2021’de
toplandığı için 2021 yılına ait tüm araştırmalar örnekleme
dâhil edilememiştir.

BULGULAR
Araştırmaların Genel Özellikleri
121
makale
toplam
406
yazar
tarafından
gerçekleştirilmiştir. Yazarlardan 34’ü iki makalede, üçü ise
üç makalede ortak yazardır. Makalelerin %87.6’sı (n=106)
İngilizce, %12.4’ü (n=15) Türkçe olarak yayınlanmıştır. İki
makale araştırma proje desteği almıştır. Bu çalışmalar
İstanbul Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi
bilimsel araştırma projeleri kapsamında destek almıştır.

Araştırma Alanı
Çalışma alanlarının dağılımları incelendiğinde; makalelerin
toplam 43 araştırma alanı üzerine yoğunlaştığı
belirlenmiştir. Tablo 1’de sıklığına göre ilk 20 araştırma
alanı verilmiştir. İlk sırada “Psychiatry” yer almakta, onu
sırasıyla
“Nursing;
Psychiatry”,
“Nursing”
ve
“Neurosciences & Neurology” takip etmektedir.
Tablo 1. Araştırma Alanları
Araştırma Alanı
Psychiatry
Nursing; Psychiatry
Nursing
Neurosciences & Neurology
Nursing; Pediatrics
Oncology; Nursing
General & Internal Medicine
Urology & Nephrology
Integrative & Complementary
Medicine; Nursing

Makale
Sayısı
17
13
12
11
7
5
5
3
3

%
14.0
10.7
9.9
9.1
5.8
4.1
4.1
2.5
2.5

Tablo 1. Araştırma Alanları (devamı)
Araştırma Alanı
Psychology; Geriatrics & Gerontology;
Psychiatry
Oncology
Neurosciences & Neurology; Psychiatry
Immunology; Surgery; Transplantation
Neurosciences & Neurology;
Rehabilitation
Psychology
Cardiovascular System & Cardiology
Neurosciences & Neurology;
Pharmacology & Pharmacy
Health Care Sciences & Services; Public,
Environmental
Pediatrics; Respiratory System
Geriatrics & Gerontology; Psychiatry

Makale
Sayısı
2

%
1.7

2
2
2
2

1.7
1.7
1.7
1.7

2
2
2

1.7
1.7
1.7

2

1.7

2
2

1.7
1.7

Yıllara Göre Yayın ve Atıf Sayısı
Şekil 1’de makalelerin yayın yıllarına göre dağılımları
görülmektedir. WoS tabanında yer alan Türkiye adresli ilk
yayın 2009 yılında yayınlanmış olup, 2010 yılından sonra
hem araştırma hem de atıf sayılarında artış olmuştur. Yayın
ve atıf sayısının en yüksek olduğu yıl 2019’dur. 2020 yılında
hem makale sayısı hem de atıf sayısında düşüş
gözlenmiştir. Şekil 1 incelendiğinde makale sayısı ve atıf
sayılarında
eğilimlerin
birbirine
benzer
olduğu
görülmektedir.

Araştırma Örneklemi
Bakım yükü ile ilgili yapılan çalışmalarda bakım verilen
bireyin sağlık sorunları Tablo 2’de görülmektedir.
Türkiye’de yapılan çalışmalar en sık şizofren, kanser ve
alzheimer hastasına bakım
veren bireyler ile
gerçekleştirilmiştir. Otizmli, kistik fibrozisli ve serebral
palsili çocuklara bakım verenlerle yapılan çalışmalar ise en
çok çalışılan çocuk sağlığı konularındandır.

Makalelerde Kullanılan Anahtar Kelimeler
Tablo 3’de yazarlar tarafından anahtar kelime olarak
belirlenen kelime ve kelime dizinleri verilmiştir. Araştırma
kapsamına alınan 121 makalede toplam 372 anahtar
kelime kullanılmıştır. Aynı sıklığa sahip olan anahtar
kelimeler toplam bağ gücüne göre yeniden sıralanmıştır. En
sık kullanılan anahtar kelimeler sırasıyla “caregiver
burden”, “caregiver”, “quality of life”, “burden”,
“schizophrenia”,
“care
burden”,
“depression”,
“caregivers”, “stroke”, “alzheimer's disease” anahtar
kelimeleridir.
Anahtar kelimelerin görsel haritalaması Şekil 2’de
görülmektedir. İlk analizde 172 küme elde edilmiştir. Daha
net bir görüntü elde etmek için en az iki kere kullanılan
anahtar kelimeler ile yeniden haritalama işlemi yapılmış ve
37 küme elde edilmiştir. Dairelerin büyüklüğü ile anahtar
kelimenin kullanım sayısı doğru orantılıdır. Anahtar
kelimenin kullanım sayısı arttıkça daire büyüklüğü
artmaktadır. Her renk bir kümeleşmeyi göstermektedir.
Çizgiler ise bağ sayılarını göstermektedir. Kümelerin
merkezinde “caregiver burden” yer almakta olup 39
makalede kullanılmakta olup bağ gücü 132’dir.
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Şekil 1. Yıllara Göre Yayın ve Atıf Sayısı
Tablo 2. Bakım Alan Bireyin Sağlık Sorunu
Bakım alan bireyin sağlık sorunu
Şizofren
Kanser
Alzheimer
Yaşlı
Engelli
Multiple skleroz
İnme
Transplantasyon
Otizm *
Demans
Kronik hastalık
Hemodiyaliz / periton diyalizi
Mental hastalık
Bipolar bozukluk
Serebralpalsi*
Kistikfibrozis*
Ölçek uyarlama çalışması
Parkinson
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
*Sağlık sorunu olan çocuğa bakım verenlerle gerçekleşen çalışmalar.

Sayı
14
11
9
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2

%
11.4
9.0
7.3
4.9
4.1
4.1
4.1
4.1
3.3
3.3
3.3
3.2
3.3
2.4
2.5
2.5
2.5
2.5
1.6

Bakım alan bireyin sağlık sorunu
Ailesel Akdeniz ateşi*
Kalp yetmezliği
Nörolojik hastalık
Psikiyatrik hastalık
Allerjiler
Yatağa bağımlı hasta
Kronik psikoz
Konjenital kalp hastalığı
Gastrostomi besleme *
Hemofili*
Lenfödem
Lösemi*
Metabolik hastalık*
Obsesif kompülsif bozukluk
Opioid bağımlılığı
Pediatrik hasta*
Pulmoner hipertansiyon
Solunum hast
Tip 1 diabetesmellitus*
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Sayı
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%
1.6
1.6
1.6
1.6
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
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Tablo 3. Makalelerde Yazarlar Tarafından Kullanılan Anahtar Kelimeler
Anahtar kelime

Sayı

Toplam bağ gücü

Caregiver burden

39

132

Caregiver

20

Quality of life

Sayı

Toplam bağ gücü

Nursing

4

17

70

Reliability

4

17

19

74

Validity

4

17

Burden

11

39

Child

4

16

Schizophrenia

10

32

Self-efficacy

4

16

Care burden

9

31

Home care

4

15

Depression

8

32

Dementia

4

14

Caregivers

8

30

Neuropsychiatric sym.

4

14

Stroke

5

20

Caregiving

4

13

Alzheimer's disease

5

14

Tablo 4.Makale Yazarlarının Kurumları
Kurumlar

Anahtar kelime

Tablo 5. Makalelerin Yayınlandığı İlk 10 Dergi
Toplam bağ gücü

Yayın sayısı

Atıf sayısı

Atatürk Üniv.

10

108

25

İstanbul Üniv.

10

31

11

Hacettepe Üniv.

10

28

6

Dergi adı
Archives of Psychiatric Nursing

Makale
sayısı

Atıf
sayısı

Toplam
bağ
gücü

8

60

14

Çeyreklik
dilim
(Hemşirelik)
2019
Q3

IF
2019

1.495

1.266

Dokuz Eylül Üniv.

7

63

29

Journal of Pediatric Nursing

6

5

3

Q2

Ege Üniv.

6

36

44

European Journal of Oncology Nursing

5

11

1

Q1

1.876

European Psychiatry

5

0

0

Q1

4.464

22

-

1.273

Marmara Üniv.

6

5

2

Ankara Üniv.

5

3

3

Bezmialem Vakıf Üniv.

4

24

10

Ondokuz Mayıs Üniv.

4

9

4

İnönü Üniv.

4

4

9

Journal of Psychiatric Nursing*

4

14

Perspectives in Psychiatric Care

4

5

13

Q3

Holistic Nursing Practice

3

22

6

Q3

0.968

Archives of Neuropsychiatry*

3

66

22

Q4

0.707

1

Q2

1.525

8

Q4

0.329

Scandinavian Journal of Caring Sciences
Anatolian Journal of Psychiatry*
* Türkiye adresli dergiler
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Şekil 2. Anahtar Kelimelerin Görsel Haritalaması

Makalelerde En Çok Atıfta Bulunulan Yayınlar
Araştırma kapsamına alınan makalelerin kaynakçaları
incelendiğinde en fazla atıf yapılan 10 makalenin görsel
haritalaması Şekil 3’de görülmektedir. Atıf sayısı 52, total
bağ gücü 69 olan Zarit ve ark 1980 yılında yapmış olduğu
makale en fazla atıfta bulunan çalışmadır. Sırasıyla en fazla
atıfta bulunan makaleler İnci (2008), Atagün (2011), Özlü
(2009), Gülseren (2002), Awad (2008), Mollaolu (2011),
Novak (1989), Gülseren (2010) ve Küçükgüçlü (2009)
tarafından gerçekleştirilen araştırmalardır. En fazla atıfta
bulunan 10 araştırma 3 küme halinde dağılım
göstermektedir. Birinci küme Özlü (2009), Gülseren (2002),
Awad (2008) ve Gülseren (2010) çalışmalarından, ikinci
küme ise Zarit (1980), İnci (2008), Atagün (2011), Mollaoğlu
(2011) çalışmalarından oluşmaktadır. Diğer çalışmalar
üçüncü kümeyi oluşturmaktadır. İkinci küme en çok atıfta
bulunulan çalışmalardan oluşmaktadır.
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göstermektedir. En çok atıf alan çalışma ikinci kümede yer
alan Gülseren ve arkadaşları (2010) tarafından
gerçekleştirilen çalışmadır. Bu kümedeki diğer çalışmalar
Özlü (2009), Aydın (2009), Durmaz (2014), Kızılırmak
(2016), Tanrıverdi (2012) ve Bademli (2017)’dir (Şekil 4).

Şekil 4. En Çok Atıf Alan Makaleler

Makale Yazarlarının Kurumları
En fazla yayın sayısına sahip üç üniversite Atatürk
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul
Üniversitesi, en fazla atıf sayısına sahip üniversiteler
Atatürk Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege
Üniversitesi, toplam bağ gücü en yüksek üniversiteler ise
Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Atatürk
Üniversitesi’dir (Tablo 4).

Makalelerin Yayınlandığı Dergiler

Şekil 3. En Çok Atıfta Bulunulan Makaleler

En Çok Atıf Alan Makaleler
Bu araştırma örneklemindeki 121 çalışmadan 71 tanesi en
az bir kere atıf almış, 40 makale hiç atıf almamıştır. Daha
net görüntü elde edebilmek için en az yedi kez atıf alan ve
birbiri ile bağlantısı olan 27 makale görsel haritada
sunulmuştur. Bu makaleler dört kümede dağılım

Makaleler 77 dergide yayınlanmıştır. Makalelerin en fazla
yayınladığı ilk 10 dergi Tablo 5’te verilmiştir. İlk üç sırada
“Archives of Psychiatric Nursing”, “Journal of Pediatric
Nursing-Nursing Care of Children & Families” ve “European
Journal of Oncology Nursing” bulunmaktadır. Etki faktörü
(IF) 1’den büyük olan bu dergiler birinci, ikinci ve üçüncü
çeyrekte (Q1-Q3) yer almaktadır.
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TARTIŞMA
Bu çalışmada WoS veri tabanında indekslenmiş ve
Türkiye’de yapılmış bakım yükü çalışmaları bibliyometrik
olarak incelenmiştir. İncelenen makalelerin araştıma
alanları içinde en çok sırasıyla “Psychiatry” “Nursing;
Psychiatry”, “Nursing” ve “Neurosciences&Neurology”
alanları yer almaktadır. Araştırma alanları dergilere göre
değişmektedir. Araştırmacıların dergi seçiminde ise
araştırmacıların bilim dalı, çalışılan konu, çalışılan
örneklemin özellikleri gibi durumlar etkili olmaktadır.
Genellikle dergiler belirli konularda yayın yaptıkları için,
makaleye uygun dergi seçimi önemlidir. Birçok çalışmanın
sırf o derginin yayın alanına girmediği için reddedildiği göz
önüne alınacak olursa bilim insanı için büyük zaman
kayıpları ve gecikmeler ortaya çıkacaktır17.
Dünyada bakım yükü ile ilgili çalışmalarının tarihi
1950’lere18 dayanmakla birlikte WoS veri tabanında 1983
yılından itibaren kayıtlar gösterilmektedir. Ülkemizde WoS
tabanlı Türkiye adresli çalışmaların başlangıcı 2009 yılına
dayanmaktadır. Bakım yükünü değerlendirmede geçerli ve
güvenilir ölçme aracının kullanılması önemlidir. Daha
önceki yıllara ait WoS tabanlı çalışmaların olmaması; bakım
yükünü değerlendirmede kullanılabilecek Türkçe geçerliliği
ve güvenilirliği kanıtlanmış ölçme aracının olmaması ile
açıklanabilir. Literatürde bakım yükünü değerlendirmek için
en çok kullanılan ölçeklerden biri olan Zarit ve arkadaşları
(1980) tarafından geliştirilen Bakım Verme Yükü Ölçeği’nin
(Burden Interview) Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
İnci (2008) tarafından yapılmış ve ulusal hakemli bir
dergide yayınlanmıştır19,20. Bu durum Türkiye’de bakım
yükü çalışmalarının 2009 yılında başlaması ve yıllar içinde
gittikçe artmasının nedeni olabilir. Yayın sayısının ve atıf
sayısının en yüksek olduğu yıl 2019’dur. Hem makale sayısı
hem de atıf sayısında 2020 yılından sonra düşüş
gözlenmiştir. Bunun sebeplerinden biri dergilerin yayına
kabul aşamasından sonra makaleye ilişkin sayı, numara,
sayfa sayısı ve doi numarası verme aşamasının uzun
sürmesi olabilir. Bir diğer neden de tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde yaşanan COVİD-19 pandemisi nedeniyle
çalışma planlama, çalışma için kurum izni alma ve sosyal
izolasyon nedeniyle veri toplama işlemlerinin sekteye
uğraması olabilir. Makale sayısındaki düşüşler doğal olarak
atıf sayısına olumsuz olarak yansımaktadır. Ara ara
düşüşlere rağmen, yaşam süresinin uzaması, kronik
hastalıkların artması gibi nedenlerle daha uzun yıllar bakım
yükü alanındaki çalışmaların önemini koruyacağı
düşünülmektedir.
Türkiye’de yapılan çalışmalar araştırma konusu açısından
incelendiğinde örneklem grubunun en sık şizofren, kanser
ve alzheimer hastasına bakım veren bireyler olduğu
bulunmuştur. Otizmli, kistik fibrozisli ve serebral palsili
çocuklara bakım verenlerle yapılan çalışmalar ise en çok
çalışılan çocuk sağlığı konularındandır. Çalışma konularının
kapsamındaki hastalıklara bakıldığında; hastanın bağımlılık
durumunun arttığı, karar verme yetisinin azaldığı, hastalığın
iyileşmesinin zaman aldığı hatta yaşam boyu süren kronik
sağlık sorunu olan aile bireylerine bakım verenlerin
yükünün araştırıldığı görülmektedir. Dong ve arkadaşlarının
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(2020) bakım verenlerle ilgili araştırma eğilimlerini
incelediği çalışmada en çok inme, alzheimer ve şizofren
hastalarına bakım verenlerle çalışıldığı bildirmiştir11.
Literatürde yapılan sistematik gözden geçirmelerde ve
kavramsal analizlerde genelde mental hastalıklar,
alzheimer
ve
şizofren
üzerine
yoğunlaştığı
görülmektedir8,21,22. Bu araştırmada elde edilen sonuçların
literatürle benzer olduğu söylenebilir.
Makalelerde yazarlar tarafından belirlenen anahtar
kelimeler içinde “caregiver burden” en sık kullanılan
anahtar kelimedir. Anahtar kelime yönünden dahil etme
ölçütleri göz önüne alındığında en önemli anahtar
kelimenin “caregiver burden” olması olağandır. Bakım yükü
kavramını analiz eden çalışmalarda da çoğunlukla caregiver
burden kavramı kullanılmaktadır8,21,23. Araştırmacıların
konu ile ilgili ortak kavramları kullanmaları dil birliğinin
sağlanması ve daha fazla okuyucuya ulaşmak açısından
oldukça önemlidir. Bakım yükü alanında yapılan
çalışmalarda konu alanlarına uygun olarak bu çalışmada
belirlenen anahtar kelimeleri kullanmak, çalışmanın
görünürlüğünü ve atıf alma oranını artırabilir.
Araştırma kapsamına alınan makalelerin kaynakçaları
incelendiğinde; atıf sayısı 52, total bağ gücü 69 olan Zarit ve
ark 1980 yılında yapmış olduğu makale en fazla atıfta
bulunulan çalışmadır. En fazla atıfta bulunulan 10 araştırma
3 kümede dağılım göstermektedir. İkinci küme en çok atıfta
bulunulan çalışmalardan oluşmakta olup, bağ gücü en
yüksek olan çalışmaların olduğu gruptur. Bu kümedeki
çalışmaların ortak noktası Zarit ve arkadaşlarının (1980)
çalışmasıdır. Bu çalışma Bakım Verme Yükü Ölçeğinin
(Burden Interview) geliştirilmesi çalışmasıdır. Bakım
yükünü belirlemek amacıyla geliştirilen bu ölçek Türkçe
geçerliliği ve güvenilirliği yapılan ilk ölçme aracıdır20. Farklı
yıllarda, farklı araştırmacılar tarafından uyarlama çalışması
yapılmış olup ülkemizde bakım yükünü belirlemede en sık
kullanılan ölçme aracıdır8,24,25. Choi ve Seo’nun (2020)
bakım verenlerin depresyonu ilgili yapmış oldukları
bibliyometrik analizde Zarit ve ark çalışmasının (1980) en
fazla atıfta bulunulan çalışma olduğunu ifade etmişlerdir13.
Zarit ve arkadaşlarının çalışmasının bakım verenlerle
yapılan depresyon, stres, bakım yükü çalışmalarında temel
kaynaklardan biri olduğu söylenebilir.
Araştırma örneklemindeki 121 çalışmadan 71 tanesi en az
bir kere atıf almıştır. En az yedi kez atıf alan 27 makale 4
kümede dağılım göstermiştir. Birinci kümede dokuz çalışma
bulunmaktadır. Bu kümede multiple skleroz, kronik
obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), demans gibi farklı
hastalık gruplarına bakım verenlerle yapılan çalışmalar
bulunmasına rağmen bu kümedeki makalelerin çoğunluğu
kanser hastasına bakım verenlerle gerçekleştirilmiş
çalışmalardır25–28. İkinci kümede alan çalışmalar genellikle
şizofren hastalarına bakım veren bireylerin bakım yükü ile
ilgili çalışmalardır29–32. En çok atıf alan çalışma ikinci
kümede yer alan Gülseren ve arkadaşları (2010) tarafından
gerçekleştirilen “The perceived burden of care and its
correlates in schizophrenia” isimli çalışmadır29. Üçüncü
kümede alzheimer hastalarına, dördüncü kümede
hemodiyaliz ya da periton diyalizi olan hastalara bakım
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verenlerin bakım yükü ile ilgili çalışmaların kümelendiği
görülmektedir33–37.
Tüm makalelerin dörtte biri en fazla yayın sayısına sahip üç
üniversite olan Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi
ve İstanbul Üniversitesi bünyesinde çalışan yazarlar
tarafından gerçekleştirilmiştir. En fazla atıf sayısına sahip
üniversite Atatürk Üniversitesi, toplam bağ gücü en yüksek
üniversite ise Ege Üniversitesi’dir. Uluslararası dergilerde
yayınlanan Türkiye adresli bakım yükü çalışmalarında hem
yayın hem atıf sayısı açısından en verimli kurumun Atatürk
üniversitesi olduğu, Ege Üniversitesi’nin ise diğer
kurumlarla etkileşim, birlikte çalışma ve yardımlaşma
anlamında daha etkili olduğu söylenebilir.
Makaleler 77 dergide yayınlanmıştır. İlk üç sırada “Archives
of Psychiatric Nursing”, “Journal of Pediatric NursingNursing Care of Children&Families” ve “European Journal
of Oncology Nursing” bulunmaktadır. Araştırmaların
örnekleminin en çok şizofren, kanser ve alzheimer hastası
yetişkinlere ya da otizm, kistik fibrozis ve serebral palsi
hastası çocuklara bakım verenlerden oluştuğu göz önüne
alınırsa; araştırma alanı ve konuları ile dergilerin uyumlu
olduğu görülmektedir. Bakım yükü ile ilgili makalelerin en
fazla yayınladığı ilk 10 derginin içinde Türkiye adresli üç
dergi yer almaktadır. Bu dergiler “Journal of Psychiatric
Nursing”, “Archives of Neuropsychiatry” ve “Anatolian
Journal of Psychiatry” dergileridir. Bu üç derginin yayın dili
Türkçe ya da İngilizce olmakla birlikte, etki faktörü 1.0’ın
altında, dergi çeyreklikleri Q4’tür. Etki faktörü düşük
Türkiye adresli dergilerin yüksek olan uluslararası dergilere
kıyasla dil, yayın ücreti ve süreci açısından ulaşılabilir
olması nedeniyle, araştırmacılar çalışmalarını yayınlamak
için bu dergileri seçmiş olabilirler. Çünkü Türkiye’de
uygulanan akademik yükseltme kriterlerinde nitelikten
daha çok niceliksel değerlendirmenin ön planda tutulması
nedeniyle araştırmacıların kısa sürede daha fazla yayın
üretme telaşı yaşamaktadır. Toplam atıf sayılarına
bakıldığında en fazla atıfı “Archives of Neuropsychiatry”
dergisinde yayınlanan makaleler almıştır. Dong ve
arkadaşlarının (2020) çalışmasında bakım verenlerle ilgili
çalışmaların en fazla yayınlandığı dergiler arasında
European Journal of Oncology Nursing, Archives of
Psychiatric Nursing ve Journal of Pediatric Nursing: Nursing
Care of Children Families dergileri bulunmaktadır11. Bu
çalışmada ve Dong ve arkadaşlarının (2020) çalışmasında ilk
on sırada benzer dergilerin yer aldığı görülmektedir.
Makale hazırlandıktan sonra yayınlanması için uygun
derginin seçimi oldukça önemli bir karardır. Araştırma alanı
ve konuya uygun derginin seçilmemesi; makalenin
yayınlanmamasına, uygun olmayan dergilerde erişilemez
durumda olmasına ya da geç basılma nedeniyle çalışmanın
önemini kaybetmesine neden olabilmektedir17.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Uluslararası dergilerde yayınlanan Türkiye adresli bakım
yükü araştırmaları ve bu araştırmalara yapılan atıfların
2009 yılında başladığı ve 2010 yılından itibaren artış
gösterdiği ve örneklem grubunun en sık şizofren, kanser ve
alzheimer hastasına bakım veren bireylerden oluştuğu
bulunmuştur. Türk araştırmacılar tarafından yürütülen ve

uluslararası dergilerde yayınlanan çalışmalarda bakım yükü
kelimesi; caregiver burden, caregiving burden, care
burden, burden of caregiver, burden of care, burden of
caregiving kelimeleri ile ifade edilmektedir. Bu çalışmada
kullanım sıklığı, atıf alma sayısı ve toplam bağ gücü
açısından en uygun anahtar kelimenin “caregiver burden”
olduğu bulunmuş ve bu konuda çalışan araştırmacılara
araştırmanın görünürlüğünü ve atıf alma oranını artırmak
için makale başlığında ve anahtar kelimelerde “caregiver
burden” kelime dizinini kullanmaları önerilmektedir.
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