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Sunuş
 
Değerli Katılımcılar,
    Sağlık hizmetlerine olan gereksinimlerin artması ve hızla gelişen teknoloji, 
sağlık alanında çalışacak personelin bu gelişime ayak  uydurmasını zorunlu 
kılıyor. Benimsediği uygulamalı eğitim prensibi ile kişileri iş yaşamına 
donanımlı bir şekilde hazırlamayı ve tüm gelişmelere uyum sağlanmasını 
amaç edinen İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu bu 
amaç doğrultusunda ilkini düzenlediği 1. Ulusal Mesleki Eğitim Kongresi’nin 
temasını “Sağlık” olarak   belirledi.
  Sağlık alanındaki güncel gelişmelerin paylaşılması ve sağlık  profesyonelleri 
arasındaki işbirliğinin artırılması için bu alanda çalışan akademisyenler başta 
olmak üzere tüm paydaşları birleştirecek; aynı zamanda bu alanda eğitim 
gören öğrencilerin de katılımıyla  zenginleşecek bir kongreye ev sahipliği 
yapacak olmanın mutluluğu içindeyiz. Sağlık personeli yetiştirmek için gerekli 
olan eğitim ve gelişim modellerine dair araştırmalar, İstanbul Ayvansaray 
Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu öncülüğünde düzenlenen bu kongre 
ile ivme  kazanmayı hedefliyor. Bu hedefimizde yanımızda olan herkese sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Sermin ÖRNEKTEKİN
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi;
V. Rektör

Sunuş
 
Değerli Katılımcılar,
     Meslek eğitimi giderek önemi artan bir konu haline gelmiştir. Toplumsal 
kalkınma ve bireyler olarak yaşam kalitemizin artması meslek eğitiminin 
kalitesi ile doğru orantılıdır. Günümüzde giderek çeşitlenen ve uzmanlık 
alanı olarak birbirinden çok geniş anlamda ayrılan sektörlerin  ihtiyacı olan 
nitelikli insan gücü yetiştirilmesi, toplumların en önemli  konularından biri 
haline gelmiştir. Bu bağlamda bu sektörlerin en  önemlilerinden olan sağlık 
sektörüne yönelik uygun insan gücü  yetiştirilmesi konusu başlı başına 
incelenmesi gerektiren bir   konudur.
Ülkemizde demografik değerlerdeki değişimle birlikte nicelik anlamda 
büyüme, nitelik anlamda büyümeyle eşzamanlı olarak gelişmelidir.  Ortalama 
ömrün arttığı genç nüfusun toplam nüfus içindeki  oranının  orta vadede 
giderek azalma eğilimi göstermesi ve yaşlı nüfusun artışının getirdiği sağlık 
sektöründeki ihtiyacın giderek artması önemli bir  gelişmedir. Bu anlamda 
sayısal verilerin artışı önemli olmakla birlikte sağlık alanında nitelikli insan 
gücü yetiştirilmesi de bir o kadar hayati bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
  Mesleki eğitim kapsamında sağlık eğitiminin kalitesini,  standardizasyonunu 
geliştirmek, ülkemizde sağlık çalışanları içinde sayıları giderek artan sağlık 
teknikerlerinin eğitimini daha ileriye taşımak amacıyla sağlık programlarına 
yönelik bilimsel çalışmaların yapılması son derecede önemlidir. Bu nedenle 
her yıl bir seri halinde düzenlemeyi planladığımız Meslek Eğitim Kongresinin 
ilk konusunu Sağlık alanına ayırdık. Gelecek yıllarda bu kongre serisine meslek 
eğitiminde farklı alanları işleyecek şekilde devam etmeyi planlıyoruz. Bu 
kongrenin alanın gelişimine katkıda bulunacağını düşünüyor ve kongrenin 
 düzenlenmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve  bildirileriyle 
katılan bilim insanlarına teşekkürlerimi   sunarım.

Dr. Öğr. Üyesi Suat DÖNMEZ
Plato Meslek Yükseokulu Müdürü
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I. OTURUM SAĞLIK EĞİTİM SİSTEMİ

TÜRKİYE’DE HAYAT SİGORTASI BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE MESLEKİ 
EĞİTİMİN ÖNEMİ

Batuhan MEDETOĞLU1

Özet
Sigorta, sigortalının sigortacıya ödediği belirli bir prime karşılık; 
karşılaşacağırisklere karşı, kendini bu risklerin maddi zararlarından korumasını 
sağlayan bir mekanizmadır. Hayat sigortası ise konusu insan hayatı olan ve 
sigortalının ödediği belirli bir prim karşılığında; vefat etmesi, malul kalması 
durumunda, kendi ya da yasal varislerinin maddi kayıp yaşamadan, yaşamını 
sürdürmesine olanak sağlayan sigorta türüdür. Hayat sigortaları zamanla 
dönüşüme uğramıştır. Hayat sigortaları ilk ortaya çıktığında yalnızca kişinin 
vefat etmesi durumunda yasal varislerine yapılan ödeme ve malul kalması 
durumunda kendisine yapılan bir destek iken zamanla kişilerin emeklilik 
programlarına katkı şekline dönüşmüş yani yatırım amacıyla yapılır hale gelmiştir.
Ülkemizde özel sigorta bilincinin yeterince gelişmemiş olması ve finansal 
planlama konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olunmaması, hayat 
sigortacılığının gelişmesinin önündeki önemli engellerden biridir. Hayat 
sigortalarının bireysel ve toplumsal faydalarının ilk ve orta öğretim 
müfredatına dâhil edilmesi, orta ve uzun vadede hayat sigortası bilincinin 
geliştirilmesine ve finansal okuryazarlığın arttırılmasına katkıda bulunacaktır. 
Bununla birlikte sigorta şirketleri ve kamu otoritesinin de bu konuda 
yapacağı bilinçlendirme ve teşvik çalışmalarının, destekleyici beyanlarının, 
kamu spotlarının, TV reklamları ve radyo ile desteklenen ve tüm ülkeye 
yayılan bir iletişim kampanyalarının, hayat sigortalarının gelişmesine 
önemli katkıları olacaktır. Kamu otoritesinin desteklediği bu iletişim 
sayesinde, kişisel risklerini yönetmek isteyen bireyler kendilerine uygun 
hayat sigortası ürün ve hizmetlerinin varlığından haberdar olacak ve söz 
konusu ürünler içerisinde kendisi için uygun olan ürüne sahip olabilecektir. 
Bu çalışmada sigorta bilinci oluşturulması için devlet otoritelerinin ve özel 
sigorta şirketlerinin izlemesi gereken yollar ve bilincin oluşturulması için 
verilmesi gereken mesleki eğitimler üzerinde durulmuştur. Sigorta şirketlerine 
verilecek eğitim, bilincin oluşturulmasında önem arz etmektedir. Bu kapsamda 
dijitalleşme ve alternatif dağıtım kanalları, kişisel verilere erişim, birikimli 
hayat sigortaları, devlet destekli eğitim sigortası, maluliyet sigortaları, uzun 
süreli bakım sigortaları, yıllık gelir sigortaları konularında yapılacak değişiklik 
ve verilecek eğitimlerin ardından Türkiye’de sigorta bilincinin arttırılması 
gerekliliği üzerinde durulmuştur. Ek olarak alternatif öneriler sunularak hayat 
sigortaları ve eğitim ile sigorta bilincinin arttırılması gerektiği vurgulanmıştır.
Anahtar kelimeler: Hayat Sigortası, Eğitim Bilinci,  Sigorta ve Finans

1 Öğretim Görevlisi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato Meslek Yüksek Okulu,  Finans, 
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, batuhanmedetoglu@ayvansaray.edu.tr

THE DEVELOPMENT OF VOCATİONAL TRAİNİNG IMPORTANCE OF LİFE 
INSURANCE AWARENESS İN TURKEY

Abstract
The insurance corresponds to a certain prime which the insurer pays to the 
nsurer; is a mechanism that protects itself from the material losses of those 
risks against the risks it faces. Life insurance is for a certain premium paid 
by the insured person who is a human life; death is the type of insurance 
that allows a person or his or her legal heirs to survive without loss of 
property in the event of disability. Life insurance has not turned into time. 
In the first instance of life insurance, when the person is deceased, his / her 
contribution to his / her retirement schemes has become a form of investment.
The fact that the private insurance concept is not sufficiently developed 
in our country and the lack of knowledge and skill about financial planning 
is one of the important obstacles in the development of life insurance. 
The inclusion of individual and social benefits of life insurance in the 
primary and secondary curricula will contribute to the development of life 
insurance awareness and financial literacy in the medium to long term. 
However, insurance companies and public authorities will have a significant 
contribution to the development of life insurances in this area, through 
awareness raising and promotional efforts, supporting statements, public 
spots, TV commercials and radio-sponsored communication campaigns 
spread all over the country. Through this communication supported by 
the public authority, individuals who want to manage their personal risks 
will be informed of the existence of suitable life insurance products and 
services, and will be able to have the appropriate product within them.
This study focuses on the ways in which state authorities and private 
insurance companies should monitor and the vocational training that must 
be given in order to form consciousness. Education for insurance companies 
is important in creating consciousness. In this context, digitization and 
alternative distribution channels, access to personal data, cumulative life 
insurance, state-funded education insurance, disability insurance, long term 
care insurance, then the annuity training will change and will be given on such 
issues as improving public awareness of insurance in Turkey has focused on the 
requirements. In addition, it was emphasized that alternative proposals should 
be presented to increase life insurance and education and insurance awareness.

Key words: Life Insurance, Education Consciousness, İnsurance and Finance
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1.GİRİŞ
Sigorta sistemi, benzer türden tehlikeyle karşı karşıya kalan bireylerin yani 
sigortalının, sigortacıya belirli bir prim ödemesi yoluyla toplanan toplam prim 
tutarının, riskin gerçekleşmesi durumunda, riskten etkilenen sigortalıların maddi 
zararını karşılamada kullanıldığı bir risk transfer sistemi şeklinde tanımlanabilir. 
Sigorta sistemi sayesinde bireyler, ödemiş oldukları prim sayesinde, risk 
meydana geldiğinde parayla ölçülebilen zararlarını, ödemiş oldukları primler ile 
paylaşmaktadırlar. Sigorta sistemi, ‘sigorta şirketi’ yani sigortacı, ‘sigorta ettiren’ 
yani sigortalı ve ‘sigorta sözleşmesi’ nden oluşmaktadır. Hayat sigortalarının 
konusunu insan hayatı oluşturmaktadır. Yapılan sigorta sözleşmelerinin 
taraflarına bakıldığında da temelde 2 taraf karşımıza çıkmaktadır. Sigortacı, 
risklere karşı teminat veren, kanun ve mevzuata göre sigortacılık faaliyetinde 
bulunmaya yasal olarak yetkili olan taraftır. Sigortalı ise riskle karşı karşıya olan 
ve belirli bir prim ödeyerek kendini riskin maddi zararlarından koruyan taraf 
yani “sigorta ettiren” şeklinde tanımlanabilir. Sigortalı; ödemiş olduğu prim ile 
mevcut teminat kapsamındaki tehlikelerden herhangi birinin meydana gelmesi 
durumunda, bu meydana gelen hasarın tazmini talebinde bulunmaya yetkilidir. 
Hayat sigortalarının konusu ise insan hayatıdır ve kişinin hayatıyla ilgili risklere 
karşı maddi zararları güvence altına almasına dayanmaktadır.
Bu çalışmada Türkiye’de hayat sigortasının durumu incelenecek ve hayat 
sigortalarının gelişimine yönelik özellikle bilinçlendirme ile ilgili önerilerde 
bulunacaktır. Gelişmiş ülkelerde hayat sigortası yaptırma oranlarına 
bakıldığında, bu tutarın oldukça yüksek olduğu söylenebilmektedir. Bireyler 
karşı karşıya olduğu riskleri bilmektedir ve bu risklerin maddi zararlarına karşı 
kendini güvence altına almaktadır. Ülkemizde ise hayat sigortası yaptırma 
oranları geçmişten günümüze ciddi bir artış göstermektedir. Bu artışın nedeni 
bireylerin bilinci yanında yasal mevzuattan da kaynaklanmaktadır. Çalışma, 
Türkiye’de hayat sigortası yaptırma oranları, mevcut oranların yeterliliği, 
bilinçlendirme çalışmaları, verilen eğitimler, resmi kurum ve özel kurumların 
hayat sigortaları konusunda yapmış olduğu çalışma ve önerileri içermektedir 
ve hayat sigortasının yürürlükteki yeri ve önemini dile getirmektedir.

2.Hayat Sigortaları Tanımı ve Niteliği
Hayat sigortaları, sigorta primi ödeyen kişilerin vefatı, malul kalması ve normal 
şartlarda emekli olması durumlarında; kişinin kendi ya da ailesinin kullanacağı 
bir fon şeklinde düşünülebilir. Her durumda kişi yaptırmış olduğu sigortaya 
istinaden, mevcut risklerin zararlarından kendini korumuş olmakta ve ya 
birikim programı şeklinde hayat sigortasını kullanmaktadır (Çelik & Erdoğan, 
2002, s. 4). Sigorta sektörü yoluyla toplanan fonlar, sigortalının tasarruflarıyla 
oluşturulmakta ve toplanan primler sigorta şirketleri tarafından en etkin şekilde 
değerlendirilmektedir. Gelişmiş ülkelere bakıldığında, en büyük kurumsal 
yatırımcıların, sigorta şirketleri olduğu gözlemlenmekte ve toplanan fonlar, 
teminat hesapları ve hayat fonlarında birikmektedir (Erdoğan, 2015, s. 2).
Hayat sigortaları; önceden belirlenmiş bir sigorta priminin, belirli bir süre 

içerisinde ödenmesi koşuluyla, sigortalının gelecekteki yaşam standartlarını 
korumasını sağlayan bir sigorta türüdür. Yani sigortalı ödediği sigorta primi 
sayesinde vefat, sakatlık gibi beklenmedik durumlar karşısında kendisine ya 
da yasal varislerine güvence sağlamış olur.  Hayat sigortaları, sigorta branşları 
içerisinde en önemli sigortalardan birisi olarak kabul edilmektedir. Hayat 
sigortası yoluyla toplanan fonlar, toplumda güven ihtiyacının karşılanmasında 
ve sermaye piyasasına önemli ölçüde fon yönlendirme açısından oldukça 
önemlidir. Hayat sigortalarının konusu insan hayatıdır ve genellikle uzun vadeli 
menfaat veya meblağ sigortalarıdır (TSB, Türkiye Sigortalar Birliği, 2018).

3. Hayat Sigortası Yaptırılma Amaçları ve Hayat Sigortası Türleri
Hayat sigortaları yaptırılma amaçlarına göre 2’ye ayrılabilir (Karabey & Ata, 
2008, s. 81). Bu amaçlar, 
- Risk ağırlıklı yaptırılan hayat sigortaları
- Birikim amacıyla yaptırılan hayat sigortaları şeklinde sıralanabilir.
Risk ağırlıklı yaptırılan hayat sigortaları, genellikle bir yıl olarak yapılan bir sigorta 
türü olup, sigorta süresi içinde, sigortalının yaşamını kaybetmesi durumunda, 
sigorta poliçesinde belirlenen tazminat tutarının yasal varislerine ya da poliçede 
lehdar olarak belirlenen kişilere ödenmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.
Birikim amacıyla yaptırılan hayat sigortaları; sigorta süresinin en az 10 yıl 
olduğu uzun dönemli sigortalardır. Yaşanacak yaşam kaybı, ferdi kaza ve 
maluliyet teminatlarının yanı sıra toplanan primlerden sigortalıya; risk primi, 
genel gider ve komisyon kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutar ödenmekte 
ve sigortalı kişi sigorta yoluyla ek bir gelir elde etmektedir (MEB, 2011).
Başlıca hayat sigortaları türleri;
- Hayat sigortaları
- Evlilik sigortaları
- Doğum sigortaları
- Yatırım fonlu sigortalar
- Sermaye itfa sigortaları
- Fonların yönetimi işlemi
- Kaza, hastalık, sağlık sigortaları
şeklinde sıralanabilir.

4. Türkiye’de Hayat Sigortası Şirketleri ve Hayat Sigortası Yaptırma 
Oranları
Türkiye Sigorta Birliği (TSB); Türkiye’de sigortacılığın geliştirilmesi, sigorta 
şirketleri arasında belirli bir dayanışma sağlanması ve haksız rekabetin 
önlenmesi amacıyla kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek 
kuruluşudur. Türkiye Sigorta Birliği’nin, 39’u hayat dışı; 18’i hayat ve emeklilik, 
5’i hayat ve 3’ü reasürans şirketi olmak üzere toplam 65 üyesi bulunmaktadır. 
TSB’nin hayat sigortaları çerçevesindeki faaliyetlerini desteklemek için
kurulmuş olan Hayat Sigortası İnceleme ve Araştırma Komitesi ise 
Ocak 2018 itibarıyla sektörde farklı şirketlerde yöneticilik yapan 15 
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üyesi ile çalışmalarını sürdürmektedir (Türkiye Sigortalar Birliği, 2018).
Türkiye’de sigorta sektöründe, 1990 yılından sonra serbest tarifeye geçilmiş 
ve bu serbest tarifeden dolayı rekabet oldukça artmıştır. Rekabetin oluştuğu 
ortamda 1990’lı yıllardan günümüze dek şirketlerin kârları azalmış ve bu rekabet 
baskı oluşturmaya başlamıştır. Zaman içerisinde de hem hizmet anlamında hem 
de fiyat rekabetine doğru olan eğilim hızla artmıştır. Hayat sigortalarından 
verimlilik ve etkinlik kavramı ortaya çıkmış ve şirketler kaynaklarını en iyi 
şekilde kullanmaya başlamışlardır. Hayat sigortası yaptırma oranları ise son 
yıllarda artış göstermiş ve gerek yasal mevzuat gerek bilinç gereği hayat 
sigortası yaptırma oranları artış göstermiştir (Kılıçkaplan & Karpat, 2004, s. 2).

2012-  

 
 (%)  (%)  (%) 

2012 2.169.818.835 10,5 14.948.844.515 19,4 17.118.663.351 18,2 

2013 2.398.077.778 10,5 18.434.327.386 23,3 20.832.405.164 21,7 

2014 2.847.809.073 18,8 19.864.020.627 7,8 22.711.829.699 9,0 

2015 3.321.928.306 16,6 23.746.257.760 19,5 27.068.186.066 19,2 

2016 4.082.408.624 22,9 31.367.567.692 32,1 35.449.976.317 31,0 

2017 4.825.757.464 18,2 34.909.230.790 11,3 39.734.988.254 12,1 

Kaynak :  

Tabloda görüldüğü üzere sağlık branşında her geçen yıl artış yaşanmış ve 
2018 yılına kadar büyük bir hacme ulaşmıştır. Tabloda görülen 6 yılda her yıl 
%10 - %20 bandında her geçen yıla istinaden artış gözlemlenmektedir. 2017 
yılı sonu itibariyle primler 5 milyar TL’ye yaklaşmıştır. Prim üretimindeki artışın 
nedenlerine bakıldığında, ağırlıklı olarak kredi vadelerinin uzamasından 
ve kredi hacmindeki artıştan kaynaklandığı söylenebilmektedir. Bu da 
yasal mevzuat yoluyla hayat sigortalarının arttığını göstermektedir. Hayat 
sigortalarının toplam sigorta oranındaki payına bakıldığında ise bu payın 
kısmi olarak azaldığını söylemek mümkün olacaktır. Toplam sigorta yaptırma 
oranları arasında hayat sigortası yaptırma oranları %10 - %15 arasındadır. 
 

5.Hayat sigortaları poliçesinde yer alan yıllık hayat sigortası teminatları 
 Hayat sigortası yapılması kapsamında, bireyler aşağıda yer alan risklere karşı, 
kendisini maddi kayıplara karşı güvence altına almış olur. 
- Vefat teminatı
- Kaza sonucu vefat
- Kaza sonucu tam ya da kısmi maluliyet 
- Hastalık sonucu maluliyet 
- Kaza sonucu tedavi 
- Kaza sonucu gündelik tazminat 
- Tehlikeli hastalıklar teminatı 
 
6.Hayat Sigortaları’nda Bilinçlendirme ve Mesleki Eğitimin Önemi 
Gelişmiş ülkelere bakıldığında hayat sigortası yaptırma oranlarının oldukça 
yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum bireylerin bilinçli olması ve 
teknik personelin eğitimi sayesinde gerçekleşmektedir. Hayat sigortalarının 
geliştirilmesi; 
- Bireylerin bilinçlendirilmesi 
- Meslek personeline yönelik mesleki eğitimler 
kriterleriyle yakından ilişkilidir. 

6.1.Bireylerin bilinçlendirilmesi 
Ülkemizde özel sigorta bilincinin yeterince gelişmemiş olması ve finansal 
planlama konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olunmaması hayat 
sigortacılığının gelişmesinin önündeki önemli engellerden biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Hayat sigortalarının geliştirilmesi ve bilinç düzeyinin 
yükselmesi için, sigorta eğitiminin ilk ve orta öğretim müfredatına dâhil 
edilmesi gerekmektedir. İlk ve orta öğretim müfredatında sigorta derslerinin 
olması, orta ve uzun vadede hayat sigortası bilincinin geliştirilmesine ve 
finansal okuryazarlığın artırılmasına katkıda bulunacaktır. Bilinçlendirme 
ve eğitim konusunda sigorta şirketlerine de önemli görevler düşmektedir.  
Kamu otoritesinin yapacağı bilinçlendirme ve teşvik çalışmalarının, 
destekleyici beyanlarının, kamu spotlarının, TV reklamları ve radyo ve sosyal 
medya yoluyla desteklenen ve tüm ülkeye yayılan bir iletişim kampanyasının 
önemli faydaları olacaktır. Devlet destekli iletişim sayesinde kişisel risklerini 
yönetmek isteyen bireyler kendilerine uygun hayat sigortası ürün ve 
hizmetlerinin varlığından haberdar olacak ve söz konusu ürünlerin kendileri 
için uygun olanı seçme imkânına sahip olacaklardır. Bugüne kadar yeterince 
etkili olarak kullanılamamış olan ve faydalanma seviyelerinin çok düşük 
kaldığı hayat sigortası, vergi teşviklerinin kullanımını arttıracak uygulamalara 
gidilmesinin sigorta bilincinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.
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Dijital ortamlardan ve alternatif dağıtım kanallarından satış, hayat sigortalarının 
gelişmesi için önemli bir fırsat sunmaktadır (Türkiye Sigortalar Birliği, 2018). Bu 
gelişimin hızlanması için; 
- Telefon, bilgisayar, tablet gibi elektronik cihazlar üzerine atılan imzaların 
ve kısa mesaj ile verilen onayların hukuki geçerliliğinin, genel ve özel tüm 
mevzuatta güçlendirilmesi
- Oto finansman, teknoloji marketleri ve benzeri platformlarda hayat 
sigortalarının, bu platformların ürünleri ile birlikte teknik personel ihtiyacı 
olmadan satılabilmesi  
- E-ticaret izni olmayan potansiyel müşterilere ürün bilgilendirmesi 
yapılmasına imkân verilmesi  
- Bireysel ürünlerde yaşa göre değişmeyen sabit prim kullanımına imkân 
tanınması 
Bugüne kadar yeterince etkili olarak kullanılamamış olan ve faydalanma 
seviyelerinin çok düşük kaldığı hayat sigortası kamu desteği ile vergi 
teşviklerinin kullanımını arttıracak uygulamalara gidilmesi, hayat sigortası 
yaptırma oranında önemli faydalar sağlayacaktır. Örnek olarak kamu otoritesi 
tarafından yapılan bireysel emeklilik sistemi kapsamında kullanıcılara sunulan 
%25 devlet katkısı gibi teşvikler, hayat sigortası yaptırma oranını arttıracaktır. 
Kamu otoritesinin, elektronik ortamda bulunan tanıtım stratejisinden ve 
sektörün de desteklerinin ardından, sigorta sektöründe gerekli gelişmelerin 
sağlanacağı düşünülmektedir. Bu amaçla, bütün iç ve dış çevreler içindeki eğitim 
kurumları başta olmak üzere, birçok paydaş olabilecek kurum ve kuruluşlarla 
ortak projeler geliştirilmeli ve toplumun sigorta bilgi ve bilincini arttırmaya 
yönelik çalışmalara daha fazla ağırlık verilmelidir (Uralcan, 2011, s. 39). 
Devletin kamu yararına ve bireylere fayda sağlamak adına yapmış olduğu 
düzenlemeler ile hayat sigortasını teşvik etmesi hem birey için hem de ülke 
için yararlı olacaktır ve ülkenin tasarruf açığını giderecektir. Bu kapsamda 
devlet bütçesinden sigorta yaptırma oranlarını arttırmak için yapılacak 
harcamaların ülkeye önemli oranda bir geri dönüşü olacaktır. Toplanan 
fonlar, risk meydana gelmesi durumunda hem bu riske maruz kalan bireylere 
ödenerek bir dayanışma sağlayacak hem de risk meydana gelmese dahi 
kişiler için bir yatırım programı şeklinde kullanılacaktır. Dolayısıyla kamu 
otoritesinin yapacağı harcamalar ve faaliyetlerin hayat sigortası yaptırma 
oranlarında ciddi artışlar göstereceği düşünülmektedir (Paçacı, 2017, s. 336). 
Kamu otoriteleri hayat sigortaları, sağlık sigortaları ve sosyal sigortalar 
konusunda birtakım düzenlemeler yaparak bireyleri teşvik etmiştir. Bu 
gelişmelere bakıldığında, 1990’lı yıllardan sonra başlayan ve günümüze 
kadar süren birçok düzenleme ile karşılaşmaktayız. Bakanlar Kurulu’nun 2007 
yılında çıkarmış olduğu “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” 
ile beraber çıkarılan kanun tasarıları temelde yaşanan finansman sorununu 
göstermektedir. Bu bağlamda genç nüfusun birikim yaparak tasarruf açığını 
gidermesi gerektiği gündeme getirilmiştir. Bununla beraber erken emeklilik 
sistemine olan katkısıyla hayat sigortası yaptırmanın ülkeye ve bireylere olan 

katkısı dile getirilmiş ve çalışmalar hız kazanmıştır.  Türkiye’de 2003 yılında 
başlayıp, 2012 yılına dek süren hayat ve sağlık sigortalarındaki dönüşümler ile 
de bireylerin sistemin birer parçası olması sağlanmaya çalışmıştır. Günümüzde 
ise aktif olarak yasal mevzuat ve isteğe bağlı olarak hayat ve sağlık sigortası 
yaptırma oranları artmaktadır (Koçkaya, Atikeler, & Yenilmez, 2016, s. 85-86). 
Hayat sigortalarının yanında tamamlayıcı sağlık sigortaları da sağlık 
harcamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla alternatif bir yöntem 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Hayat sigortalarının sağlamış olduğu vefat ve ya 
malul kalma durumunda maddi tazmin ya da emeklilik programına sağlayacağı 
katkıya ek olarak da kişinin sağlık programını düzenli ve alternatif bir yol 
şeklinde sağlayacağı tamamlayıcı sağlık sigortaları da sigortacılık sistemini 
desteklemekte ve geliştirmektedir. Bu yolla kişilerin bilinç düzeyi artmakta ve 
birey doğru adımlar atmaktadır (Özer, Gözlü, Karsavuran, & Gözlü, 2014, s. 12). 
Ülkelerde yaşanan finansal krizlerle birlikte kişiler, mevcut ekonomik ortamlarda 
var olan risklerin daha fazla farkında olmaya başlamıştır ve kişilerin finansal 
bilgi düzeyleri oldukça önem kazanmaya başlamıştır. Her bireyin temel düzeyde 
ekonomik bilgilere sahip olması finansal okuryazarlık şeklinde ifade edilmektedir. 
Finansal okuryazarlık ile ifade edilen; bireylerin finansal kavramlarla ilgili temel 
bilgilere sahip olması ve finansal konularda iletişim kurup, karar verebilme 
becerisi, tutumu ve davranışlarına sahip olması şeklinde ifade edilmektedir. 
Finansal okuryazarlık ile bireylerin, finansal konuları farklı açılardan incelemesi 
beklenmekte ve finansal eğitimin kapsamı belirlenmeye çalışılmaktadır. 
Bireylerin yapacağı sigorta sözleşmelerinde de temel bilgilere sahip olması, 
bilgileri yorumlayabilmesi ve ihtiyaca yönelik doğru poliçeyi yapması 
beklenmektedir. Bu durum gerek finansal anlamda gerek sigorta sektöründe 
farklı bir bakış açısı getirmiş ve her bireyin sahip olması gereken bilgiler olduğu 
gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda bireylerin sahip olduğu finansal 
okuryazarlık yanında bir de sigorta okuryazarlığına (Insurance Literacy) sahip 
olması beklenmekte ve her bireyin sigorta konusunda da finansal konularda 
olduğu temel bilgi düzeyine hakim olması gerekmektedir (Baştürk, 2016). 
Sigorta okuryazarlığı kavramı ülkemizde istenildiği ölçüde dile 
getirilmemektedir fakat uluslararası anlamda çalışmalara ve projelere 
konu olmaktadır. Finansal eğitim kapsamında sigorta okuryazarlığı, 
sigorta sektörünün gelişmesinde büyük önem arz eden faktörlerden 
biridir. Sigorta sektörü ülkelerin ekonomik büyümelerini destekleyen 
bir sektördür ve bu konuyla ilgili temel kavramların bilinmesi, sigorta 
yaptırma oranının arttırılması ve ülke ekonomisi için son derece önemlidir. 
Finansal eğitim, sadece menkul kıymetlerin değerlendirilmesi ya da 
fon yönetiminin takibi şeklinde değil bütçe, gelir, gider gibi kişilerin 
günlük hayatta kullandığı kavramlardan oluşmaktadır. Finansal eğitim 
aslında temel finans eğitimi yoluyla bireylerin finansal bütün konularda 
bilinçlendirilmesidir. Verilecek eğitimin katkısı, bireyin finansal piyasalara 
ilişkin temel unsurları anlaması ve edindiği bilgileri de finansal karar alma 
sürecinde kullanabilmesi şeklinde gerçekleşecektir. Bu bağlamda finansal 
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okuryazar bir bireyin aşağıdaki bilgi, beceri, tutum ve davranışlara sahip 
olması beklenmektedir (Uralcan, 2011, s. 345). Bu tutum ve davranışlar; 
- Bireyler paralarını iyi yönetebilmelidir; bireylerin tasarruf yapma alışkanlıkları, 
parasının hepsini nakit olarak tutup tutmadığı, ödemelerin zamanında 
yapılması ve para idaresinde kayıt tutma alışkanlıkları bu kapsamda sayılabilir. 
- Bireyler finansal sistemin işleyişini anlamalıdır: finansal sistemin bileşenleri 
hakkında bireyler, bilgi sahibi olma, finansal kurumları tanıma ve kullanma, spot 
ve vadeli işlem piyasaları, döviz piyasası, finansal araçlar, finansal sistemdeki 
kurumları anlayabilme ve öğrenme anlamında gerekli yetilere sahip olmalıdır. 
- Bireyler finansal planlar yapabilmelidir: finansal plan yapmak geleceği 
düşünmek anlamına gelmektedir. Finansal plan hem kısa hem de orta 
ve uzun dönemler için yapılabilmektedir. Ancak planların sadece kağıt 
üzerinde kalmayarak uygulamaya geçirilmesi önem arz etmektedir. Finansal 
planın birtakım bileşenleri bulunmaktadır. Bu bileşenler; bütçe ve vergi 
planlaması, likidite yönetimi, büyük tutarlı satın almalar, gelirin ve varlıkların 
korunması, yatırım ve emeklilik ve miras planlaması şeklinde sayılabilir. 
- Bireyler finansal konularda iyi iletişim kurabilmelidir: finansal ürün veya 
hizmet satın almak isteyen tüketiciler, profesyonel satıcılarla karşı karşıya 
gelmektedir. Bu nedenle yanlış yönlendirilmemek adına hem bilgi edinmeli 
hem de görüşme tekniklerini öğrenmeli ve geliştirmelidir. şeklinde sıralanabilir. 
Finansal okuryazarlık çerçevesinde; finansal eğitim ve farkındalık arasındaki 
ilişkiye bakıldığı zaman, sadece fon yönetimi, borsa ve menkul kıymetler 
ile ilgili bilinçlendirme konu alınırsa, hedeflenene varmak mümkün 
olmayacaktır. Makro anlamda bakıldığında ve çağdaş bir ulusal eğitim 
stratejisi ile fonların tesisinin altında yatan temel kavramlardan olan tasarruf 
ve yatırım ilişkisiyle ilgili bilişsel farkındalığın ve dolayısıyla da sigorta 
tasarruflarının artırılması bilinci bireyler ve ülke ekonomisi için önem arz 
etmektedir. Gelecekte oluşabilecek birçok finansal sorunun, bugünden 
önlem alınarak fona destek olunması, sigorta eğitimi için oldukça önemlidir. 
Sigorta ile risklerin yönetilmesi, ülke ekonomisinin korunması ve büyütülmesi 
sağlanmaktadır. Sigorta bugün tüm dünyada, ekonomik ve politik yapıyı 
etkileyen bir konu haline gelmiştir. Bireylerin başlarına gelebilecek ekonomik 
kayıpların maddi zararlarından korunmak amacıyla, sigorta konusunda; 
bilincinin geliştirilmesi, refah düzeyinin yükseltilmesi, ülkelerin ekonomik 
ve politik istikrarının sağlanması gerekmektedir. Finansal konularla ilgili 
bilgilere ulaşma ve çağdaş eğitimleri hayata geçirme dünya toplumunda önem 
arz eden konulardan biri haline gelmiştir. Önemli bir finans ve risk yönetim 
kuruluşu olan sigorta şirketleri, meydana gelecek riskleri, hem yerel hem de 
küresel boyutta dağıtarak, sorunların çözümünü de gerçekleştirmektedir. 
Bu nedenle tesis edilen birçok kamu kuruluşu ve özel kuruluş, riskin 
gerçekleşmesinden doğan maddi kayıpların dağıtılmasını sağladığı gibi, 
finans sisteminin de küresel bazda işleyebilmesi için günümüzde tüm 
dünyada ortak kullanılan standartlar ve yasal düzenlemeler getirmektedir. 
Sigortacılık sektöründe dijital sigortacılığın başlatılmasında, karşımıza çıkan 

pazarlama uygulamaları yeni nesil sigortacılığı gündeme getirmiştir. Eskiye 
göre neredeyse tüm sektörlerde gelişim gösteren sosyal medya ve internet 
kullanımı ve hizmete nihai tüketicinin dijital yollardan kolay ulaşabilmesi, 
sektörü oldukça değiştirmiştir. Bu bağlamda yapılacak her türlü girişim ve 
iyileştirme dijital olarak yürütülmektedir ve birçok şirket bu sisteme ayak 
uydurmaktadır (Dalkılıç & Yurdakul, 2016, s. 65). Bilgi çağında yaşanan değişim 
ve gelişmeler, bilgi toplumunun karşılaşabileceği risklerde de farklılıklara neden 
olmuştur. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerdeki frekans ve şiddet artışları, 
çevre kirliliğinin yaşattığı aksaklıklar, iklim değişiklikleri ve küresel ısınma, 
nükleer riskler ve küresel boyutta etkilere sahip ekonomik - finansal krizler, 
sigorta faaliyetlerinin önemini ve işlevlerini artırmıştır. Sürekli güçlendirilen 
denetleme sistemlerine rağmen, sosyal amaçlara önem vermeyen kimi kurum 
ve kuruluşların neden olduğu ekonomik ve finansal krizler, finans kurumlarında 
ve toplumda finansal eğitim ve farkındalığı artırmaya yönelik araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerinin gündeme gelmesini sağlamaktadır. Dünya ekonomi 
otoriteleri tarafından tesis edilen küresel kuruluşlar da sigorta faaliyetlerinin 
desteklenmesini sağlamıştır. Yaşanan gelişmeler finans kurumlarında da eğitime 
verilen önemin artmasını sağlamış ve mikro eğitim anlayışı yerine hedef kitle 
olarak halkı, ekonomi otoritelerini, finans kurumlarını, eğitim kurumlarını, yerel 
yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarını kapsayan eğitimler organize edilmesini 
sağlamıştır. Bireylerin ve kurumların bilişsel farkındalıklarını artıran ve risk 
yönetimine katılımlarını sağlayan sürekli bir makro eğitim anlayışı başlamıştır. 
Finansal eğitim, ulusal strateji çalışmalarında, sigorta kurumları başta olmak 
üzere tüm kurumların ve bu kurumlarda mevcut teknik, sosyal, yasal alt 
yapıların; eğitim veren bölüm, kurum kuruluşların ve işlevsel etkinliklerin 
tümüyle ele alınması, irdelenmesi, incelenmesi ve uygulanacak eğitim 
ve farkındalık stratejilerinin bilgi çağı eğitim yaklaşımı içinde verilmesi 
gerekmektedir. Bireylerin tasarruf yapma alışkanlıkları, finansal sistem içinde 
yer alan sigorta şirketleri ve sigorta sisteminin işleyişi hakkında bilgi sahibi 
olma gerekliliği, aslında finansal okuryazarlık ile sigorta yaptırma arasında 
önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Özellikle geleceği planlamak; 
bireylerin sahip olduğu varlıklar, sağlık ve emeklilik planlamalarında 
sigortalı olmanın önemini arttırmıştır. Bu kapsamda finansal okuryazarlıkla 
başlayan araştırmalar sigorta okuryazarlığı şeklinde karşımıza çıkan ve 
bireylerin finans sistemi unsurlarından olan sigorta sektörü ve kavramını 
öğrenme ve bu konuda kendini geliştirme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 

6.2.Meslek personeline yönelik mesleki eğitimler 
Meslek personeline yönelik sigorta eğitimler, temelde sigorta sektörünün 
çalışanlarının verimliliğinin, rekabet gücünün ve sigorta sektörüne olan güvenin 
artırılması amacıyla düzenlenmektedir. Eğitimler, sigorta sektörü çalışanlarının 
bilgilendirildiği ve yetkinliklerinin geliştirildiği bir süreç şeklinde tanımlanabilir. 
Sigorta yaptıran kişilere yani sigortalılara, doğru sigorta teminatları 
önerilmesini, yeterli bilgilendirme yapılması ve sektörün güvenirliliğinin 
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artması yönünden verilen eğitimler önem arz etmektedir. Meslek personelinin 
mevcut sigortaların yanında yeni sigorta ürünleri konusunda bilgi sahibi 
olması, bu yeni ürünlerin kendi sektör ya da şirketlerinde de kullanılması 
yönünden gerekli çalışmalar yapmaları, sektördeki niteliği arttıracaktır. 
Sigortacılık konusundaki eğitimler ve sınavlar Sigortacılık Eğitim Merkezi 
(SEGEM) tarafından organize edilmektedir. Yapıya bakıldığında SEGEM 
yaptığı çalışmalar ile bireyleri sigorta konusunda yeterli hale getirmektedir 
ve mesleki eğitime büyük önem vermektedir (SEGEM, 2018). SEGEM 
üzerinden yenileme eğitimine katılacak acente teknik personeline zorunlu 
olarak  ‘Sigorta Acenteleri Teknik Personel Yenileme Eğitimi’ verilmektedir. 
Bunun yanı sıra isteğe bağlı eğitimler de teknik personellere sunulmaktadır. 
SEGEM, temel amacı acentelerin mesleki bilgilerini arttırmak ve 
meslek personelinin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak olan, 
‘Mesleki Eğitimler’ ve ‘Kişisel Gelişim Eğitimleri’ gerçekleştirmektedir.  
‘Mesleki Eğitimler’ kapsamında SEGEM ve Sigorta Tahkim 
Komisyonu işbirliğinde hazırlanan ‘Yeşil Kart Sigorta Sistemi Eğitimi’ 
sunulmaktadır. Bu eğitim, ‘Sigortacılıkta Tahkim Eğitimi’ ile SEGEM 
ve Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu işbirliğinde hazırlanmaktadır. 
‘Kişisel Gelişim Eğitimleri’ kapsamında ise acentelere Microsoft 
Ofis Programları, Toplantı Yönetimi, Stres Yönetimi ve Çatışma 
Yönetimi gibi meslek hayatında kullanılacak ve kişinin kendini 
geliştirmesine olanak sağlayan eğitimler verilmektedir. 
Türkiye’de sigortacılık sektöründe eğitim faaliyetlerine bakıldığında; sigorta 
ile ilgili ön lisans ve lisans bölümlerinin artması nitelikli personel gelişimi 
yönünde önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Sektör dinamik 
olduğundan değişen ve gelişen olaylara kaşı her zaman kendini geliştirmeye 
açık personellere ihtiyaç duyulmaktadır. Geliştirilen eğitim müfredatları 
ile gereken eğitimi alan teknik personeller, resmi kurum olan SEGEM’in 
düzenlediği sınavlar yoluyla sektörde istedikleri boyuta ulaşmaktadırlar. Bu 
bağlamda sektörde eğitimin yanında staj yoluyla teknik personel adaylarının 
sektöre adım atmaları önem arz etmektedir. Alınan eğitim ve staj ile birlikte 
sektörde oldukça nitelikli personellerin yetişmesi ve gerekli sempozyum, kişisel 
gelişim programları yoluyla kendini geliştiren personelin sektörde önemli 
ilerlemeler sağlayacağı düşünülmektedir (Çelikkol & Dalkılıç, 2010, s. 78-79) . 
SEGEM tarafından sunulan eğitimler, personel istihdamı, kariyer gelişimi, 
temsil ilkeleri ve çalışma ortamı ve diğer eğitimler şeklinde sıralanabilir. 
SEGEM tarafından düzenlenen sınavlar ise teknik personel sınavları, 
aktüer sınavları, eksper sınavları ve broker sınavları şeklinde sıralanabilir. 
Belirtilen sınavlara katılabilmek içim SEGEM’in belirlemiş olduğu şartları 
yerine getirmek gerekmektedir. Sınav sonucuna göre de belirlenen 
alanda sigortacılık sektöründe personel istihdamı sağlanmaktadır. 

7.SONUÇ ve ÖNERİLER 
Sigorta sektörü, bireyleri, riskin maddi kayıplarına karşı koruyan ve toplanan 
fonların en iyi şekilde yönetilmesi yoluyla ülke ekonomisini kalkındıran bir 
risk transfer sistemidir. Hayat sigortaları ise kişilerin hayatını konu alan 
ve hayati risklerin tamamını ele alan sigorta türüdür. Ülkelerde sigorta 
yoluyla toplanan fonlar en iyi şekilde değerlendirilmekte ve ülkenin tasarruf 
açığını kapatmaktadır. Toplanan fonların katkısı yanında hayat sigortaları 
kişilere vefat durumunda geride kalan yasal varislerine hayat standardını 
düşürmeden yaşama fırsatı sunan, kişinin malul kalma durumunda 
çalışamayarak geçirdiği zamanda maddi olarak destek olan ve herhangi bir 
risk gerçekleşmediğinde kişinin emeklilik programına katkı sağlayan sigortalar 
şeklinde gerçekleşmektedir. Bu yönüyle hayat sigortaları, kişilerin karşı 
karşıya kalmış olduğu risklerin maddi zararlarına karşı kişiyi korumaktadır. 
Hayat sigortası yaptırma oranlarına bakıldığında günümüzde 5 milyar TL’ye yakın 
bir prim toplandığı görülmektedir. Mevcut durumda hayat sigortası yaptırma 
oranında yasal mevzuat ve kişilerin bilinci etkili olmaktadır. Hayat sigortasının 
ülkemizde mevcut duruma gelmesinde kamu otoriteleri ve özel kuruluşların 
yapmış olduğu faaliyetler önemli ölçüde etkili olmaktadır. Gelişmişlik kriteri 
için önem arz eden sigorta sektörüne bakıldığında, toplanan fonlarım ülkede 
bir dayanışma oluşturduğu ve borsa gibi kurumlarda değerlendirildiği 
düşünüldüğünde ülkemiz için üzerinde durulan bir konu olmasının önemini 
göstermektedir. Sigorta konusunda meslek eğitimleri ve sınavları SEGEM 
tarafından düzenlenmektedir. Ülkemizde mesleki anlamda eğitim ve sınavların 
durumuna bakıldığında ise gerek ön lisans ve lisans bölümleriyle gerek staj ile 
sektör ile eğitim arasında kurulan bağ ile sektör gelişimi hız kazanmaktadır.  
Hayat sigortası yaptırma oranı ülkelerde bireylerin bilinci ve sektördeki 
uzmanlaşmaya paralel olarak gelişen bir sigorta türü olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Hayat sigortası yaptırma oranlarının artması ve ülkemizde 
tasarruf anlamında önemli bir adım atılması için de sigorta konusunda 
izlenmesi gereken önemli adımlar bulunmaktadır. Bireylerin finansal 
okuryazarlık eğitimleri ile desteklenerek, sigorta konusunda yeterli eğitimi 
aldığından ve sektörü iyi bildiğinden emin olmak gerekmektedir. İlk ve orta 
öğretim düzeyindeki bireyler sigorta konusunda bilinçlendirilmelidir ve 
finansal anlamda bilgi sahibi olmalıdır. Sigorta okuryazarlığı, bireylerin sigorta 
konusunu ve ürünlerini bilmesi ve anlaması şeklinde tanımlanır ve bireyler 
finansal okuryazarlık yanında, sigorta okuryazarlığına da sahip olmalıdır. Genç 
yaştaki bireyler almış oldukları eğitimler ile orta ve uzun vadede finansal 
okuryazarlığa sahip olmalıdır. Sigortacılık sektörü kamu otoritesi ve özel 
şirketlerin işbirliği ile istenen yere getirilebilir. Teşvik ve eğitimler bu konuda 
önem arz etmektedir. Verilen meslek eğitimleri ve kamu otoritesinin adımları 
ile sektör daha da güçlü hale getirilebilir ve toplanan fon miktarı arttırılabilir.  
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II. OTURUM SAĞLIK EĞİTİM SİSTEMİ

SAĞLIK UYGULAMALARINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

Cengiz MORDENİZ2 
ÖZET: 
Hızla gelişen teknoloji, insan hakları, yeni yaşam biçimleri insanı bire bir hedef 
alan sağlık hizmetlerinde yeni uygulamalara, yeni yaklaşımlara gereksinim 
duyurmaktadır. Bu sunumda sağlık uygulamalarındaki güncel sorunlar, yeni 
trendler ve çözüm yolları tartışılmaktadır. Bunlar arasında örneğin sağlık 
verilerinin toplanıp, değerlendirilmesi konusunda veri madenciliği vb. 
yöntemler anlatılmaktadır. Daha sonra sağlıkla ilgili toplumsal hareketler 
ve tıptaki yeni gelişmeler ve bunların uygulamaalanları ve yöntemleri 
irdelenmektedir. Bunlardan başka geleceğin tıbbı olarak kuantum teorisinin 
sağlık konusundaki etkileri tartışılmaktadır. Biyolojik sinyallerin ölçülmesi 
ve kalp tepe atımı değişkenliği gibi parametrelerin tıpta yeni uygulamaları 
gözden geçirilip, geleceğe yönelik tıp öngörüleri toparlanmaktadır. Böylece,  
günümüzdeki sağlık sektörünü ve tıbbi uygulamaları geleceğe dönük değişim 
içinde değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar sözcükler: sağlık uygulamaları, biyoteknoloji, veri madenciliği, 
toplumsal sağlık hareketleri, güncel yaklaşımlar.

NEW TRENDS IN HEALTH APPLICATIONS
SUMMARY: 
The rapidly growing biotechnology, human rights and new life styles require 
new approaches and applications in healthcare field, in which human 
being is the main focus. In this presentation actual problems and trends in 
health applications and their solutions are discussed. Among them, health 
data collection and analysis and evaluation such as data mining methods 
are summarized. Then, socal health movements are reviewed with new 
developments in health sector and their applications. Besides, the effects of 
quantum theory on health issues are discussed.. Measurement of biological 
signals and parameters such as heart rate variability and their new applications 
in medicine are evaluated. Medical predictions are expressed.Thus, current 
health sector and medical applications are compared within futuristic trends.
Keywords: health applications, biotechnology, data mining, social health 
movements, current trends.
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21. yüzyılda sağlık bilimlerindeki bilgi birikimi, teknik olanaklar ve donanımın 
olağanüstü büyümesine karşın, bu gelişmelerin değer sistemlerinde 
yarattığı etkiler ve sonuçlar üzerinde gerekli ve yeterli değişim ve dönüşüm 
gerçekleşmemektedir. Sağlıklı veya hasta olma hali, yaşam ve ölümbirer 
veriolmanın yanında birer değer  olarak kabul edilirse sağlık ve yaşam 
değerli, hastalık ve ölüm ise değer yitimi olarak görülür. Hastalık insan 
vücudunda ölçülebilir ve somut verilerle kanıtlanabilir bir takımolumsuz 
ve istenmeyen değişimlere yol açacağından, tıpkı kimya ve fiziğin somut 
verileri gibi değerlendirilebilir. Dünya Sağlık Örgütü,günümüzde sağlığı 
“sağlıklı olma hali” (well-being) olarak tanımladığından biyolojik olarak organ 
ve dokularda bozulma görülmese de “sağlıklı olma” durumundansapma 
hastalık diye tanımlanır. Örneğin bir hastanın ağrı duyması ya da sağlıklı olma 
durumunun bozulmasında verilecek kararlar bir takım değerler kümesine 
bağlıdır. Bu değerlerin uygulaması ya da harekete geçirilmesi ilke olarak da 
tanımlayabileceğimiz normları oluşturur. Sağlık hizmetlerinde birey haklarına 
karşı kamu yararı; eşitlik ve adalete karşı bireysel özgürlükler, bireysel tercihler 
karşısında çoğunluğun iradesi gibi etik ikilemler, biyoetik kavramıyla birlikte 
hasta ve hastalığa biyopsikososyal yaklaşımı öne çıkarmakta ve hukuki bir 
temeli oluşturmaktadır. Sağlık hizmetlerinin sunumunda, hastane yöneticileri, 
hekimler, hemşireler, hastabakıcılar ve diğer yardımcı sağlık çalışanları; akademik 
araştırmacılar; hastalar ve yakınları; ilaç ve tıbbi cihaz üreticileri ve dağıtıcıları; 
sağlık sigortası uzmanları; hükümet ve bakanlık yetkilileri; sağlık hizmeti sunan 
diğer görevliler sağlık hukukunun paydaşları olarak  sağlık hizmeti alanlarını 
kapsayan yeni yasal düzenlemeler  sağlık hukuku kavramını güçlendirmekte 
ve genişletmektedir (Ulman, ve ark, 2009). Sağlık hizmetleri ve biyomedikal 
araştırmalardaki gelişmeler ve yenilikler, “tıp hukuku” uygulamalarının 
daha özellikli ve farklı perspektiflerde ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Tıp 
hukukunun yaygınlaşması yanında hacmi artan sağlık verilerinin toplanması, 
kümelenmesi, değerlendirilmesi için yeni gelişmelerden de yararlanarak 
veri madenciliği gibi yeni alanlar önem kazanmaktadır. Bunların yanında 
sağlıkla ilgili toplumsal hareketler hekim ve sağlık çalışanları dışında direk 
hastaları ve farklı kesimden bireyleri de kapsayacak şekilde genişlemektedir.
Teknolojik gelişmeler tıp alanını etkileyerek birçok uygulamayı değiştirmekte 
ve kolaylaştırmaktadır. Böylece tıpta yeni yöntemler ve yeni anlayışlar ortaya 
çıkmaktadır.  Örneğin vücuttaki biyolojik sinyallerin ölçülmesi ve yorumlanması 
daha hassas yapılabilmekte ve hastalıkların tanı ve tedavisinde yeni yaklaşımlar 
doğurmaktadır. Bunlardan bir kısmı gözden geçirilecektir. Ayrıca tıpta geleceğe 
dönük öngörüler de sıralanacaktır. 

Veri Madenciliği   
Sağlık alanında yönetilmesi gereken başlıca konulardan biri de veri yönetimidir: 
Çünkü sağlık politikaları ve yönetsel kararlarbu verilerden elde edilen bilgiye 
dayanmaktadır. Bu yüzden değerlendirilen veriler amaca uygun, güvenilir, 
güncel ve doğru olmak zorundadır. Sağlık bilgi sistemlerinin amacı 

büyük hacimdeki verilerden çıkaracağı gerekli bilgiyi hasta düzeyinde daha iyi 
sağlık hizmet sunumu, sağlık kurumlarının daha iyi yönetilmesi, kaynakların 
etkin kullanımı ve sağlık politikalarının oluşturulması için kullanmaktır. 
Dolayısıyla hastaneler, diğer sağlık kurumları, sigorta şirketleri ve ilgili 
kamu kurumları  sağlık verilerini toplamaya önem vermektedir. Günümüzde 
verilerin hacmindeki artış ve dijital ortamın kullanılması yeni yöntemlerin ve 
sistemlerin geliştirilmesini, dağınık verileri güvenli bir şekilde işleyebilecek 
altyapıların oluşturulmasını, veri güvenliğini güvence altına alacak modellerin 
devreye sokulmasını gerektirmektedir. Veriler içerisinde faydalı örüntüleri 
bulma kavramıtarihsel süreç içerisinde Veri Madenciliği, bilgi aktarımı, 
enformasyon keşfi, enformasyon hasadı, veri arkeolojisi ve veri örüntü işleme 
olarak adlandırılmıştır. Veri Tabanlarında Bilgi Keşfi (VTBK) veriden faydalı 
bilgiçıkarılması, makine öğrenimi, örüntü tanıma, veri tabanları, istatistik, yapay 
zeka, uzman sistemler, veri görselleştirme ve yüksek performanslı hesaplama 
alanlarının kesişimi olarak görüldüğündedüşük düzeyde verilerden, yüksek 
düzeyde bilgi elde etmek anlamına gelmektedir. VTBK süreci, veritabanlarında 
istenilen seçim, ön işleme, alt örnekleme, dönüşüm, örüntülerin açığa çıkarılması 
gibi yöntemler, yani algoritmaları kullanarak açığa çıkarılan örüntülerin 
tanımlanmasını ve yorumlanmasını içerir ve kullanıcı için gerekliinteraktif ve 
yinelemeli karar adımlarını kapsamaktadır:
1. Adım: Sürecin hedefini tanımlamak. Uygulama alanı ile ilgili önsel bilgiye 
dayanan bir anlayış geliştirmek 
2. Adım: Hedef veri kümesi yaratmak: Değişkenlerin alt kümeleri veya veri 
örnekleri üzerine odaklanmak.
3. Adım: Veri temizleme ve ön işleme: Gürültünün kaldırılması, model için gerekli 
bilginin toplanması,  yitik veri alanlarının kurtarılması için gerekli stratejilere 
karar verecek işlemleri uygulamak. 
4. Adım: Veri indirgeme ve projeksiyon: Hedefe bağlı verileri yansıtan faydalı 
özellikleri bulmak, boyut indirgeme veya dönüşüm yöntemleriyle değişken 
sayısını indirgemek ya da verilerin değişmez yansımasını bulmak.
5. Adım: VTBK sürecinin hedefleri ile Veri Madenciliği yöntemlerinin 
eşleştirilmesi: Özetleme, sınıflandırma, regresyon, kümeleme yöntemlerini 
uygulamak 
6. Adım: Veri Madenciliği algoritmalarının seçimi: Açıklayıcı analizler, 
uygun model ve hipotez seçerek hangi parametrelerin ve Veri Madenciliği 
yöntemlerinin VTBK sürecinin  kriterleriyle eşleşip eşleşmediğine karar vermek.
7. Adım: Veri Madenciliği: Temsili bir form veya küme içerisinde ilgili örüntüleri; 
sınıflandırma kuralları ve ağaçları, regresyon ve kümelemeyi içerecek şekilde 
araştırmak. 
8. Adım: Veri Madenciliği ile çıkarılan örüntülerin yorumlanması.
9. Adım: Keşfedilen bilgilerin birleştirilmesi: Keşfedilen bilgiyi daha sonraki 
çalışmalar için bir başka sistem altında toplamak ve ilgili birimlere aktarmak 
üzere raporlamak. Böylece önceden inanılan veya aktarılan bilgilerin 
doğruluğunu kontrol etmek ve farklılıkları ayrıştırmak.
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Veritabanlarında verileri toplamak ve online analize uygun hale getirmek 
için kullanılandiğer bir sistem veri ambarlarıdır. Kurumlar, sahip oldukları 
geniş kapsamlı veri tabanlarının birleşik mantıksal görünümde olduğunu 
düşündüklerinden, haritalanmış veri sonuçlarını tek bir  adla kümelendirerek, 
yitik verileri doğru ve  düzgün yansıtmak, işlemek ve gürültü ile hatalara bir adres 
göstermek durumundadırlar. Veritabanlarında bilgi keşfi, geçerli öngörülerde 
bulunmak içintoplanan çok sayıdaki veri topluluğuiçerisindeki örüntü ve 
ilişkilerdençeşitli analiz araçlarını kullanarak gerekli bilgileri ortaya çıkaran, 
aynı zamanda Veri Madenciliği olarak tanımlanan bir süreçtir. Veri Madenciliği 
bir anlamda, toplanan veri kümeleri içerisinde keşfedilmemiş örüntüleri ortaya 
çıkarmayı amaçlayan yöntem topluluğudur. Veri Madenciliğinin hedefi, geçmiş 
faaliyetleri analiz ederek gelecekteki davranışlara yönelik karar verme modelleri 
geliştirmektir. Girdi ölçülerinin sayısını temel alarak çıktı ölçüsünü öngörme 
denetimli öğrenme modeli olarak ele alınırken çıktı ölçüsü yerine girdi ölçü 
kümeleri arasındaki birliktelik ve örüntüleri betimlemek denetimsiz öğrenme 
olarak tanımlanmaktadır. Bu modellere örnek olarak bir erkek hastanın, sağlık 
durumunu, yaşam alışkanlıklarını ve genetik faktörlerini dikkate alarak prostat 
kanserine yakalanma riskini öngörmek verilebilir (Almarabeh& Amer,2017).
Sağlık hizmetlerinin hızlı, doğru, yüksek kalitede ve ihtiyaca cevap verecek 
şekilde sunulabilmesi için sağlık yöneticilerinin, bilginin içerik ve yapısal 
bakımdan hızla değiştiğini dikkate alarak, doğru ve güncel bilgiye ulaşması ve 
bu bilgiyi karar destek sistemlerinden faydalanarak kullanması gerekmektedir. 
Veri Madenciliği yüksek hacimli veri içerisinden, stratejik kararlara destek 
sağlamak amacıyla, gizli kalmış, değerli, kullanılabilir bilgileri açığa çıkaran 
ve kullanan; verilerin analizini temel alarak karar verme modelleri yaratan bir 
yöntemdir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin sunumu, sağlık kurumlarının her 
düzeydeki yönetimi ve sağlık politikalarının oluşturulmasında Veri Madenciliği 
bir karar destek aracı olarak sağlıkyöneticilerine yardımcı olacaktır. Ülkemizde, 
Sağlık Bakanlığı yaptığı değerlendirmeler ile sağlık alanında politika üretmek 
için  yaşamsal öneme sahip verilerin toplanmasında, saklanmasında ve analiz 
edilmesinde ulusal veya uluslararası standartların olmadığı, özellikle veri 
toplama konusunda ciddi bir karmaşanın mevcut olduğunu saptamış ve “Sağlıkta 
Dönüşüm Programı” kapsamında “Karar Sürecinde Etkili Bilgiye Erişim: Sağlık 
Bilgi Sistemi” başlığı ile çalışmalar başlatmıştır. Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü, 
Minimum Veri Setleri, Sağlık Kodlama Referans Sunucusu ve sağlık verilerinin 
toplandığı Elektronik Sağlık Kaydı (ESK) veritabanı ve Karar Destek Sistemi 
bileşenleri bu çalışmaların kapsamını oluşturmaktadır.Sağlık işletmelerindeki 
tüm verilerin farklı amaçlarla kullanımında veriye erişim ve analiz edilebilir 
temiz veri sağlama en önemli sorun alanlarından birisini oluşturmaktadır. Ayrıca, 
büyük veri setlerinin içinde klinik ve demografik bilgiler gibi öncelikli verilerin 
derlenmesi zaman ve kaynak maliyeti yaratmaktadır (Koyuncugil&Ozgulbas, 
2008). Hastanelerin ürettiği büyük hacimdeki veriler çoğunlukla bir hiyerarşi 
içerisinde düzenlenmeden  gelişigüzel tutulduğu için analiz edilebilirlikten 
uzak “Veri Çöplükleri” oluşturmaktadır.Hastanın  geçmiş öyküsüne yönelik

tüm kayıtların;  tanı ve  tedavi süreçlerinin; laboratuvar sonuçlarının; röntgen, 
MR gibi görüntü dosyalarının bir tek kayıt içerisinde zamana endeksli olarak 
hazırlanması verilerin değerlendirilebilmesinde ve hizmet sunumunda büyük 
önem taşımaktadır. Ortalama yaşam süresinin artışıyla beraber, kronik 
hastalıkların görülme sıklığı ve buna paralel olarak getirdiği mali yük giderek 
artan bir seyir izlemektedir. Veri Madenciliği Çözümü: Her kronik hastalığın ortaya 
çıkışında etkili olan sosyal, ekonomik, demografik, coğrafi tüm değişkenler 
ile, etkin olduklarısınır değerler aralığında, Önemli Bileşenler Analizi, Faktör 
Analizi veya Lojistik Regresyon yöntemleri kullanılarak  hastalığın ortaya 
çıkışını gösteren risk sinyalleri oluşturulabilir.Başta sosyal güvenlik kurumları 
ve sigorta şirketlerinin ödemeleri olmak üzere tüm sağlık ödemelerinde, 
hastanın bilgisi dışında, örneğin erkeklere gebelik testi, kadınlara prostat 
kontrolü gibi saçma örneklerle bile sistemin boşluklarından yararlanarak 
gerçekleştirilen suistimallerle karşılaşılabilmektedir. Hastaların yakınmalarının 
tanı ve tedavisinde hekime destek olacak veri bankası oluşturarak, çözüm, risk 
ve önerileri otomasyona bağlı olarak sunabilecek sistemler hizmet sunumunu 
kolaylaştıracak, hızlandıracak ve kayıt altına alınmasını sağlayacaktır. Sağlıkta 
suistimal, kamu finansmanına dayalı hizmetlerde olduğu için ülke ekonomisine 
fazladan bir yük getirmektedir. Ülkemizdeki denetim genelde şikayete dayalı 
olduğundan, fatura yolsuzluğu, yeşil kart suistimali gibi olumsuzlukların her 
zaman saptanması mümkün olmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu 
amaçla “örnekleme” yoluyla seçerek yaptığı denetimler de etkin çözüm olarak 
görülmemektedir. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, klasik insan temelli 
denetim yöntemlerinin yerini, gittikçe daha çok otomasyona dayalı gözetim 
ve denetim sistemlerine, insan eliyle yapılan hesaplama ve sorgulamalar ise 
yerini, öğrenen ve düşünerek karar veren yapay zeka ürünü akıllı algoritmalarla 
potansiyel riski algılayıp önlemeye yönelik sistemlere bırakmaktadır. Akıllı 
sistemler, birçok veriye hızla ulaşıp, değişkenleri anında ilişkilendirip analiz 
edebilen, kolay kullanım ve erken uyarı özelliklerine sahip olmalı ve elektronik 
hasta kayıtları üzerinde çalışan hekimin kullanımına uygun yöntemi teorik 
karmaşaya gitmeden pratik biçimde sunacak şekilde tasarlanmalıdır (Johnson 
ve ark, 2015). Sağlık hizmetlerinde kalite birçok faktörden etkilenen ve 
hastaların algılama düzeyine göre değişkenlik gösteren bir kavram olup ilgili 
göstergeleri saptarken, hastalık grupları, hastaların demografik özellikleri, 
sigorta durumları, klinik ve hizmet kalitesi gibi değişkenlerin bir arada 
düşünülmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir (Koyuncugil&Ozgulbas, 
2009]. Sağlık sektörüne ayrılan kaynakların etkin ve verimli kullanımını 
değerlendirmek için finansal performansın ölçümü ve risklerin belirlenmesi 
zorunlu olduğundan sağlık yöneticilerinin, kurumlarının daha etkin, verimli ve 
kaliteden ödün vermeden yönetimi için mevcut verileri en iyi şekilde kullanacak 
ve karar verme sürecine destek olacak sistemlere ihtiyacı vardır (Kawamura ve 
ark, 2014) 
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Veri Madenciliği’nin sağlık sektöründeki  kullanım alanları : 
• Sağlık personelinin performans izlenmesi, 
• Hasta akış planları yapılması,
 • Tıbbi tedavi süreçlerinin optimizasyonu,
 • İlaç kullanım hata ve yan etkileri için erken uyarı sinyallerinin belirlenmesi, 
• Veri Madenciliğine dayalı hasta ve ilaç kullanımının profillendirilmesi ve 
Türkiye ilaç kullanım haritasının hazırlanması, 
• Kronik hastalıklarda veri madenciliğine dayalı ilaç kullanım alışkanlıklarının ve 
riskinin saptanması, 
• İlaç birim maliyetlerinin hesaplanması, 
• İlaç inovasyon maliyetlerinin belirlenmesi 
• Bioterörizme karşı sağlık veritabanı oluşturulması,
 • Afet yönetiminde önceliklerin ve minimum maliyetlerin belirlenmesi.
Veri Madenciliği, sağlık yöneticilerinin en doğru ve güncel bilgiye ulaşmasını, 
en objektif ve optimum çözümleri kullanmasını sağlayacak bir karar destek 
aracı olarak sayısal karar verme ve iş zekası yöntemidir. Bu yöntemin uzman 
kişiler tarafından sağlık sektöründe kullanımı, sağlık hizmetlerinin daha etkin 
sunumu, kaynakların daha verimli kullanımı ve bilimsel, karşılaştırılabilir, şeffaf 
bilgi erişimini sağlayacaktır (Emre ve ark , 2017).

Health Social Movements (Hsms) (Sağlık Sosyal Hareketleri ) 
Sağlık merkezli organize edilen sağlık hareketleri 
1.Sağlık hizmetlerinin erişimini kolaylaştırmak
2.Sağlıkta eşitsizliği ortadan kaldırmak (ırk, etnisite, cinsiyet, sınıf vb.)
3.Hastalık deneyimlerini paylaşmak, engellilikleri kolaylaştırmak amaçlarını 
güder.
Bu hareketleri 3 grupta inceleyebiliriz: 
1.Sağlığa erişim hareketleri (health Access movements) : sağlık hizmetlerine 
eşit erişimi amaçlar.
2.Yasal temelli sağlık hareketleri : ( constituency‐based health movements ) 
sağlıkta ırk, etnisite, cinsiyet ve sınıf farklarını ortadan kaldıran eşitsizliklerle 
mücadele eden hareketler
3.Sağlıkta somutlaşan hareketler: (Embodied Health Movements=EHMs) )
hastalıkların etyolojisi, tanısı , tedavisi ve önlenmesi için bilimsel destekli 
hareketler. 
Diğer sosyal hareketler genelde bir veya iki karakteristik taşırken, EHM’ler 3 
karakteristik  taşırlar.
a.Özellikle hasta olan kişilerin katılımıyla biyolojik olarak kendi varlıklarını 
ortaya koyarlar. Bu durumu engellilerin ve kadın haklarını savunan sosyal 
hareketlerde de görürüz. 
b.Bu hareketler mevcut bilimsel tıbbi bilgi ve uygulamaları içerir. Bu tür 
hareketler çevreci örneğin anti nükleer sosyal hareketleri de içerebilir. 
c.Bu hareketlere katılan aktivistler bilim insanları ve sağlık çalışanlarının 

kendileri veya onlarla yakın ilişkide olup tedavi ve korunma konularında 
araştırma ve kaynak temin etmeye yoğunlaşırlar. Bu tür hareketlere örnek 
verecek olursak kadın haklarıyla ilgili hareketler bu konudaki ilk başarılı 
örnektir. Nitekim, bu hareketlerin sonucunda kadınla ilgili sağlık konularına 
ayrılan kaynaklar arttı. Kadınların sağlık hizmetlerine daha kolay ve etkin 
ulaşmaları sağlandı. Tedaviler konusunda kadınlar daha fazla bilgilenip tercih 
kullanabilir duruma geldiler. Yasa dışı kürtaj, şiddet mağduru, hırpalanma 
durumları vurgulandı ve bu konuda yasal düzenlemeler yapıldı.  Sadece tıbbi 
teknolojideki gelişmelere bağımlı olmayıp olayın sosyo-politik uygulamaları 
da dikkate alındı. Yoksulluk, cinsiyet ayrımcılığı, ırkçılık, homofobi, ve diğer 
eşitsizlik ve adaletsizlik konularında çalışmalar halen yapılmaya devam 
edilmektedir. Bu hareketlerin hedefi sağlık konusunda halkın farkındalığını 
arttırmak ve karar verme aşamasında katılımcılığı sağlamaktır. Bilgi çağında 
internette sağlıkla ilgili sınırsız bilgi bulunabilir. Benzer şekilde sağlık, diyet ve 
fitnesle ilgili sayısız kitap ve dergi mevcut olup ayrıca günlük gazetelerin bile 
sürekli sağlıkla ilgili genelde tercüme bilgileri okurlarına ileten yazarları vardır. 
Eskiden dokunulmaz görülen bazı konularda büyük ilerlemeler kaydedildi. 
(Örneğin sigarayı önleme konusunda). Bunun yanında sağlık harcamalarındaki 
artış, herkese eşit hizmet sunumunu engellemeye başladı. Sigortacılık sağlık 
hizmetlerinin şeklini değiştirdi. İnsanların sağlık sistemine güveni sarsıldı. Bu 
güvensizlik sağlık konusundaki sağlık hareketlerini ortaya çıkardı. Bireyler 
kendi sağlıkları hakkında karar vermek durumuna geldiler. Bu duruma örnek 
olarak egzersiz, diyet, stres, anksiyete ve depresyonla başa çıkma yönetimi, 
sosyal, kültürel, fiziksel aktivitelerde yer alma, kendi sağlık durumları hakkında 
bilgi edinme ve sağlıklarını koruma konusunda yeni stratejiler geliştirme, 
belirli ilaçlara, tedavi yöntemlerine veya koruyucu rejimlere başvurma,sağlık 
hizmetlerinden nasıl yararlanacağına karar vermek sayılabilir. Dünyaca 
tanınmış Amerikalı kardiyolog Topol (2019), sağlık uygulamalarındaki 
sorunları ve gelişmeleri yazdığı kitabında, toplumsaldan kişiselleştirilmiş tıbba 
dönüşümün gerçekleştiği ve buradaki en önemli gelişmenin genom ve dijital 
teknolojilerden kaynaklandığını belirtmiştir. Kitabında, gelişen dijital teknoloji 
ve mobil cihazların hekim hasta ilişkisini değiştirdiğini, cep telefonları ve dizüstü 
bilgisayarların internet bağlantısıyla yeni bir sağlık kültürü oluşturduğunu 
göstermiştir. Yeni gelişmeler, mevcut uygulanan bir çok test ve yöntemi 
gereksiz kılmıştır.Kanıta dayalı tıp diye geniş popülasyonlarda çift körleme ve 
plasebo kontrollü yapılan çalışmalar sonucu önerilen kılavuzlar “hastalık yok 
hasta var” görüşünden hareketle sorgulanmaya başlanmıştır. Hastalar internet 
ve sosyal medyadan sağlıklarıyla ilgili bilgilere ulaşıp tercihlerini ona göre 
yapmaktalar.Herkes bir anlamda kendi doktoru olmak durumuna gelmektedir.
Kablosuz uzaktan iletişim imkanları, hastaların kan şekeri, kan basıncı, 
elektrokardiyograf verileri, nabız vb. vital bulguların anında uzaktan doktora 
iletilebilmesini mümkün kılmıştır. Yüksek rezolüsyonlu cep ultrasonografı 
yüzyıllardır kullanılan stetoskopun yerini almaya başlamış, görüntüleme 
yöntemlerindeki gelişmeler kalbin, beynin ve kanser hastalarının detaylı 
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görüntülenmesini sağlamıştır. 3-D organ baskısı da yedek parça gibi organların 
üretilmesini sağlayacaktır. İnsan genom projesinin ardından, hatalı genlerin 
düzeltilerek hastalığa yatkınlığın ortadan kaldırıldığı, ilaç tedavisini genomik 
özelliklerle kişiselleştirme çalışmaları başlatılmıştır. Böylece farmakogenomik, 
karsinogenomik, epigenomik gibi yeni dallar sayesinde genel tıbbi bilgiler her 
hasta için kişiselleştirilmiş olarak uygulandığında daha koruyucu ve önleyici 
tedbirler ve tedaviler uygulanabilmektedir. Hatta yakın bir gelecekte insan 
ırkının moleküler biyolojik dijitizasyonu mümkün olabilecektir. Elektronik 
sağlık kayıtları ve enformasyon teknolojileri tıbbi hataları minimize ederken 
hastalarla ilgili bütün bilgilerin entegre bir şekilde korunmasını ve kullanılmasını 
sağlayacaktır. Böylece doktorların hastaların durumlarıyla ilgili tehlikeli 
olabilecek durumları öngörebilmeleri yanında tedavi ile ilgili kararları daha 
kolay verebilmelerini de sağlayacaktır. Tabii bunların yanında finansal engeller, 
kişisel verilerin korunması, veri güvenliği, etkinliğin kanıtlanmasındaki sorunlar, 
sağlık çalışanlarının direnci gibi yeni sorunlar ortaya çıkmaktadır(Kupferman ve 
Arnon, 2017).  
Bu gelişen teknolojiler bakımından Sağlık Bilgi Teknolojilerindeki gelişmeleri 
şöyle sıralayabiliriz: 
  • Elektronik Kayıt Sistemi Electronic Health Record (EHR): Buradaki kaynak 
tekst, ses, görüntü, el yazısı notlar olabilir. Bunların gerçek zamanlı olarak 
girişleri yanında sistemin entegre ve sürekli olarak hazır olması da önemlidir. 
 • Computerized Provider Order Entry (CPOE) (Bilgisayarlı order giriş sistemi) 
:  Burada esas, doktorun ilaç tedavi talimatlarının elektronik olarak sisteme 
girilmesi ve bunların takip edilmesidir. Bunlara laboratuvar, radyoloji, girişim, 
taburcu, transfer vb bilgilerin de girilmesi önemlidir. 
 • Klinik Karar Destek Sistemi Clinical Decision Support System (CDSS): Hekim 
ve hemşirelerin gerçek zamanlı tanı ve tedavi bilgilerinin girilmesidir. Burada 
basit alarm sistemleri, ilaç reçete edilmesi, klinik protokoller bakımından uyarı 
sistemlerinin geliştirilmesi gerekecektir. 
 • Görüntü Arşivleme Ve İletişim Sistemi Picture Archiving And Communications 
System (PACS): Bu teknoloji çeşitli cihazlardan elde edilen tanısal ve radyolojik 
görüntüleri yakalar ve entegre eder. (X-ışını, MRI,bilgisayarlı tomografi tarama). 
Onları hafızaya kaydeder. Medikal kayıt olarak dağıtır. 
 • Bar coding (BC) (Barkotlama) : Optik bir tarayıcı ile bir ürün üzerindeki 
kodlanmış bilgiyi elektronik olarak yakalar. Öncelikle, ilaçlar ve hastanın 
kolundaki barkoddan uygun ilacın uygun hastaya verilmesini sağlar. Benzer 
yöntem tıbbi cihaz, laboratuar ve radyoloji bölümlerinde de kullanılabilir. 
• Radyofrekansı  Kimliklendirme Radiofrequency İdentification (RFID): Bu 
teknoloji, hastayı bütün hastanede kalış boyunca takip eder, kablosuz bir 
sistemle laboratuar ve röntgen arasında bağlantı sağlar. 
• Otomatik İnfüzyon Cihazları Automated Dispensing Machines (ADMS): İlaç 
dozlarını ayarlar. 
•  Elektronik Malzeme Yönetimi Electronic Materials Management (EMM)) 
• Interoperability (Interoperabilite): Organizasyonlar arasında elektronik 

iletişimi sağlar. Bu daha çok mesajlaşma , bilgi alış verişi için düşünülmektedir. 
Sağlık konusunda küresel trend her bireye kişisel odaklı ve onları sadece hasta 
olduklarında tedavi etmeye konsantre olan değil ama onları sağlıklı tutmaya 
gayret etmeye yönelmiştir. Hasta olduklarında bakımlarının çoğunu bir kliniğe 
giderek tedavi olmaya çalışmak değil, teknolojiyi kullanarak sağlıklarını takip 
etmek ve tedavi gerektiğinde hatta bu tedavilerini evde almak olabilir. Artık 
doktorlar, hastaneler, sağlıkla ilgili firmalar, hastanın sağlığını etkileyen her 
faktörü dikkate alarak yaşam biçiminden genetiğe kadar birçok alanı göz 
önünde tutmaktadır. Böylece hastalar ve sosyal hizmetler arasındaki iletişimi 
sağlamaktadırlar. Bu yolla kronik hastaların bakım maliyetlerini azaltacak 
yenilikleri desteklemek zorunda kalmaktadırlar. Nicelikten çok niteliğin önem 
kazandığı değere dayalı uygulamalar önem kazanmaktadır.  Hedef, parası 
ödenen tedavi ve hizmetlerden tüketici olarak daha iyi sonuç almaktır. Örneğin 
uzun süre hastanede yattığı halde çok az bir iyileşme görülen hastalar vardır. Bu 
yolla evde bakım hizmetleri de dahil olmak üzere daha az maliyetle daha kaliteli 
hizmet alıp etkin sonuçlar alınması için değere dayalı bir hizmet anlayışı öne 
çıkmıştır. Daha sağlıklı olmak için sadece tıbbi ve teknolojik gelişmelere bağlı 
kalarak kişilerin sağlıklı olma halini tam olarak sağlamak mümkün olmamaktadır. 
Örneğin tıbbi sağlık bakımı, önlenebilir mortalitenin %10 unu kurtarırken, diyet 
ve egzersiz %40 ını, genetik yapı %30 unu, kişinin eğitimi ve yaşadığı sosyal 
çevresi ise %20 inden sorumlu olmaktadır (Artiga&Hinton, 2018).Sağlıklı 
olmak poliklinikten değil evden başlar. Sadece fiziksel değil mental durumla 
birlikte hastayı değerlendirecek holistik bir yaklaşım gerekmektedir. Birçok 
kronik hastaya artık doktorların risk faktörlerini değerlendirirken genetik 
özellikleri, yaşam biçimi, çevresel faktörleri ve sosyal pozisyonları dikkate 
almaları gerekecektir. O kişiyi anlık değil ancak uzun vadede destekleyerek, 
ilgili sosyal hizmetlere yönlendirmesiyle daha mutlu bir birey ortaya çıkacaktır. 
Teletıp, uzaktan iletişim araçları sayesinde sağlık hizmetlerini hastaneden 
eve taşımakta, böylece kişinin daha öznel, daha bağımsız, hizmet alması 
sağlanmaktadır.
Yeni geliştirilen tedavi yöntemlerine örnek olarak:
1.Immuno-onkoloji
Hastalığa karşı insanın kendi immun sistemini güçlendirmeyi hedeflemektedir. 
Radyasyon tedavisi veya kemoterapi kanserli hücrelerin yanında sağlıklı olanları 
da öldürdüğü için immunoterapide sadece kanser hücreleri hedeflenir. 
2.Gen tedavisi:
Eksik olan veya çalışmayan hasta DNAsındaki bir genin eklenmesi veya yerinin 
değiştirilmesi söz konusudur. Böylece yapılamayan bir proteinin sentezi 
sağlanır. 
3.Kişiselleştirilmiş Tıp
Her hastanın kendine özgü gereksinimi, genetik yapısı ve yaşam biçimi söz 
konusu olacaktır. 
4.Yapay Zeka
Verilerin analizini ve moleküler kombinasyonlarını test etmek, biyolojik 
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mekanizmalar ve hastalık semptomları arasındaki ilişkiyi öngörmek, hastaların 
tanı ve tedavilerini iyileştirmek için kullanılmaktadır. 
5.Giyilebilir dijital cihazlar
Bu cihazlardan elde edilen verilerin gerçek zamanlı olup kişinin kendi subjektif 
semptomlarını rapor etmektedir. Örneğin “Livingwith” adlı bir program 
kanser hastalarının sevdikleriyle görüşmesini, randevularını yönetmesini ve 
duygularını kaydetmesini yapmaktadır. 
6.Hemofilili hastalarında, nadir hastalıklar için geliştirilen Hem Mobile Striv 
Wearable cihazı aktivite ve kalp tepe atımı, infüzyonların verilmesi, kanama 
epizodlarının takibini yapabilmektedir. Böylece kişiselleştirilmiş bakım, kişilerin 
kendi sağlık yönetimlerinde daha aktif rol oynamalarını sağlayacaktır. 

Kuantum Tıp Uygulaması
Bütün bunların yanında tıbbın geleceği insanın enerji düzeyinde bozukluğunun 
erkenden tanınması ve o seviyede düzeltilmesini sağlayacak olan kuantum 
tıp uygulaması olacaktır. Burada kuantum fiziğin son gelişmeleri, canlının 
bilgi-enerji gerçekliğiyle birlikte geleneksel Çin tıbbını da kullanarak insanın 
enerji ve bilgi düzeyinde değerlendirilmesi esas olacaktır. Kuantum tıp, 
küçük doz elektromanyetik radyasyonun birçok hastalığın tanı ve tedavisinde 
kullanılarak, sağlıklı halde derlenmeyi kolaylaştıracaktır. Elektromanyetik 
radyasyon doğal seviyeye yakın olup, hücreler, dokular ve organlar üzerine 
pozitif etkisi vardır. Henüz emekleme aşamasında olmakla birlikte, yakın 
gelecekte insan sağlığını korumada esas yöntem olarak kuşkusuz yer 
alacaktır. Kuantum tıbbı dediğimizde vücuttaki kimyasal maddelerin etkileri 
değil, canlı organizmanın elektromanyetik alanı veya dalga reaksiyonları 
dikkate alınır. Bu reaksiyonlar hastanın bütün biyolojik yapısını ve özellikle 
genetik yapısını ilgilendirir. Kuantum tıbbında düşük enerji seviyeleri ve 
zayıf manyetik alanlar radyasyon yoluyla kullanılır. Dolayısıyla sıcaklık ya da 
elektrik akımından farklı olarak hasta tarafından hissedilmez. Organizmaya 
uygulanan uyarıcı veya baskılayıcı bir akım değil, bir çeşit bilgi taşıyan enerji 
verisi veya zayıf bir sinyal olarak düşünülebilir. Bu yüzden kuantum tıbbında 
molekül ve hücreler üzerinde bilgi seviyesinde reaksiyon görülmektedir ve 
bu etki cildeve bütün vücutla etkileşen zincirleme reaksiyonlara yol açar. 
Sadece 1-3 elektronvoltluk ultrahertz enerji yayılımını kullanır, organizma 
üzerine pozitif etki yapar ve etkisi anında görülür. Karşılaştırma yapmak için 
atom çekirdeğini tutan enerjinin yaklaşık 1 milyon elektron volt gücünde 
olduğunu anımsamak yeterli olacaktır. Örneğin bir gamet germ hücresinde, 
1 mm boyundaki  kromozomal yapıdaki genetik bilgiyi bir bilgisayarla 
karşılaştırdığımızda dünyamızdan güneşe olan uzaklığın 5-7 katı büyüklüğe 
denk gelecektir. O zaman bu bilginin sadece hücre düzeyinde depolandığı 
düşünülemez. Çünkü hücrenin ne fiziksel ne de kimyasal kaynakları bu kadar 
çok bilgiyi depolamaya yetmez. O zaman bu bilgi nerede saklanmaktadır? 
Fetüsten insanı oluşturan bu bilgi ki basit bir koyun hücresinden canlı bir 
koyun yaptığı gibi bir elma çekirdeğinden de elma ağacını meydana 

getirmektedir. Bu genetik yapının bir tanesi bile modifiye olsa veya kaybolsa
bütün organizmanın ölümüne ya da hastalanmasına neden olmaktadır. Örneğin 
kanserde genetik programlanmanın modifiye olduğunu biliyoruz. Yapılan 
çalışmalar genetik kodun sadece biyokimyasal gen maddesi olarak değil ama 
kuantum yapısı ya da alan yapısı şeklinde korunduğunu göstermiştir. Bu yapı bir 
çeşit kuantum yapısı olup genetik bilgiyi taşır ve hologram şeklinde organize 
olur. Ancak bu hologram yapıda her bir parça bütünün bilgisini taşımaktadır. 
Günümüzde artık kromozomların Ultra High Frequency (UHF) Ve Hyper 
Frequency (HF) bandında ışın yaydığı, lazer ışık spektrumunda ve akustik alanda 
biyolojik bilginin taşınması, işlenmesi ve onarılmasını sağladığı gösterilmiştir. 
Kuantum tıbbı bütün biyolojik sürecin canlı organizma aktivitesiyle ilişkili olup 
elektromanyetik bilgi alanında biricik bir temsili olduğu fikrine dayanmaktadır. 
Kuantum tanısında organizmanın enerjetik bilgi parametreleri gözlenir. Dahili 
fonksiyon yapılarıyla ilişkili mikroelektrik parametreleri ciltten kaydederek 
sadece herhangi bir hastalığın parametrelerini değil ama hastalığın 
prognozunu hatta predispozisyonunu saptayabiliriz. Astronotlar için kullanılan 
bu yöntem, kayıtlı verinin uydu aracılığıyla gönderilmesi şimdi tele tıp olarak 
kullanıma girmiştir. Kuantum tedavisi bütün biyolojik ve çevresel radyasyonu 
kullanarak hastalık yüzünden bozulan elektromanyetik bilgiyi yeniden 
düzenler ve canlı organizmayı harmonik hale döndürür. Bu yöntem insan 
sağlığında, kardiyoloji, pulmonoloji, cerrahi, travmatoloji, gastroenteroloji, 
jinekoloji, üroloji, stomatoloji, dermatoloji, oftalmoloji, nöroloji, romatoloji, 
kozmetoloji, ve diğer birçok dalda uygulanmaktadır. Etkinliğini doğrulayan 
çeşitli tıbbi istatistikler de mevcuttur. Kuantum tedavisinin etkinliği yanında 
zararsız ve ağrısız olması, ilaç bağımlılığı ya da yatrojenik etkilerinin olmaması 
gelecek için ümit vermektedir. Maliyeti de düşük olup 200 kadar farklı 
semptom için önerilmektedir. Hatta taş, gastrik veya variköz ülser, prostat 
adenomu ve fibromalarda ameliyatı önlediği bildirilmiştir. Yapılan çalışmalar, 
otoimmun patolojilerde, diyabet, kanser tümörlerinde, ateroskleroz, epilepsi, 
şizofreni vb hastalıkların tedavisinde ve profilaksisinde kullanılabileceğini 
iddia etmektedir. Elektromanyetik radyasyonun, genetik yapıdaki hafıza 
mekanizması ve genetik bilgi sistemlerini etkilediğini,dolayısıyla diş, göz, 
parmak, kol, bacak, karaciğer gibi kaybedilen, deforme veya ampute organların 
rejenerasyonunda kullanılabileceği konusunda ümit vermektedir.  Bu konuda 
solucanlar üzerinde yapılan deneylerde başarılı sonuçlar alınmıştır.  Gözümüzle 
gördüğümüz anatomik-morfolojik yapılardan başka, gözle göremediğimiz 
ama ölçebildiğimiz mm seviyesinde koherent elektromanyetik dalgalardan 
oluşan bir yapımız mevcuttur. Vücuttaki her bir hücrenin elektromanyetik 
aktivitesinde, senkronizasyon, koordinasyonu sağlayarak, vücuttaki her organın 
ve her yapının çalışmasını sağlar. Organizmanın her somatik hücresinin genomu 
aynı olmakla birlikte, farklılaşmanın hücre bölünmesi ve protein üretmesi gibi 
hücre içindeki kimyasal değişikliklerle değil bu elektromanyetik yapıyla ilişkili 
olduğu düşünülmektedir (Thomas ve ark ,2010)
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Fonksiyonu Genetik Olarak Belirlenen Otonomik Sinir Sistemi Ve Biyolojik 
Sinyallerin Analizi
Hipertansiyon ve istirahat halindeki kalp tepe atımının genetik olarak belirlendiği 
düşünülmektedir. Kalp tepe atımındaki değişiklik otonomikpatern ile sürekli 
ilişkidedir. Çeşitli hastalıklarda bu fonksiyonun bozulduğu bulunmuştur. Bu 
şekilde kişiselleştirilmiş tıpta bu değişkenlik kullanılabilir. Otonomik sinir 
sisteminin iki dalındaki  sempato-vagal polarite, güçlü veya zayıf olan dalın 
zayıflatılması veya güçlendirilmesi yoluyla bozukluğun düzeltilebileceği 
düşüncesine dayanmaktadır (Neijts ve ark., 2014).
Klinik Otonomik Fonksiyon Testleri :
Katılımcılar 10 dk boyunca supin pozisyonda dinlenir ve her test arasında 2 dk 
dinlenir.
Parasempatik testler:
Valsalva manevrasına kalp tepe atımı yanıtı
Derin solunuma kalp tepe atımı yanıtı  
Ayakta durmaya kalp tepe atımı yanıtı
Sempatik testler
Ayakta durmaya kan basıncı yanıtı
Elle kavrama testine kan basıncı yanıtı
Soğuk basınç testi
Mental stres test
Kalp tepe atımı analizi zamana ve frekansa bağlı,non-lineer yöntemlerle  analiz 
edilirler. Yapılan son çalışmalarda, insan vücudunda canlı bir matriks, bağ 
doku hücreleriyle dolu olup tek bir ortam olarak hareket ettiği gösterilmiştir.  
Bu matriks sıvı kristal yapıdadır ve protein, su ve minerallerden yapılmıştır. 
Protein lifleri ve kuantum benzeri anten görevi yapan sitoskeleton yapıyla 
somutlaşır. Elektromanyetik özellikler sürekli gürültüsüz kuantum koheransı 
üretir ki  organizma böylece bir bütün olarak hareket eder. Matriks içindeki 
her hücre diğer hücreyle tuning yapar. Frekans ve faz açılı sinyaller matriks 
içinde dirençsiz super iletkenler gibi hareket ederler. Matriksin herhangi bir 
bölümünde yeni özellikler ortaya çıksada diğer bölümlerde bilgi kaybına yol 
açmaz. Matriks sinyal iletim sistemi gibi hareket eder. Elektriksel özellikleri de 
vardır. Bu bilgi sistemi bütün vücudun projeksiyonu olan vücut uç noktalarında 
yerleşmiştir: ayak tabanı, avuç içi, yüz, kulaklar, kafatası. Bu noktalar kullanılarak 
tanı ve tedavi yapılmaktadır. Her hücre, doku ve organ vücutta kızılötesinden 
mor ötesine kadar radyasyon yayar. Bu radyasyon dahili metabolik ve fizyolojik 
süreçlere bağlıdır ve enerji dönüşümlerine yol açar. Sağlık durumu, gün içindeki 
ve yıl içindeki zamana da bağlıdır. Dışarıdan gelen radyasyondan da başlıca 
etkilenirler.  Mekanik ve kimyasal yapılar da bu radyasyonu etkiler (Rakovic ve 
ark, 2008).

Geleceğin Tıp Öngörüleri
Royal London Hastanesinde sanal gerçeklik üzerine kaydedilmiş ilk beyin 
anevrizma ameliyatı gerçekleştirildi. 
Florida Atlantik Üniversitesindeki araştırmacılar maternal-fetüs ara yüzün 
mikro çevresini taklit eden plasenta çipi yaptılar. Bu şekilde aktuel insan 
embriyoları ve fetüsleri kullanılmadan neonatal hastalıklar araştırılabilecektir. 
Örneğin, cepte taşınabilen akıllı telefona bağlı EKG kaydı ile hastalar ayaktan 
takip edilebilmektedir. Tıp öğrencileri anatomiyi insan kadavrası yerine 
sanal diseksiyon masalarında öğrenecekler. Kalın ders kitapları sanal 3D 
çözümleriyle arttırılmış sanal gerçeklik modellerine dönüşecektir. Hum Mod 
insan vücudunu bütün organlardan tek moleküllere kadar 1500 denklem, 
6500 değişkeni vücut sıvıları, dolaşım, elektrolitler, hormonlar, metabolizma 
ve vücut sıcaklığını simule eder. Bu şekilde insan fizyolojisinin sofistike modeli 
geliştirilmiş oldu.Sanal gerçeklik sayesinde ilaçların nasıl etki ettiği, ve ilgili 
bütün bilgiler 3 boyutlu olarak simule edilebilecek. 2015 yılında ABD de FDA 
onaylı epilepsi ilacı Spritam, 3 boyutlu yazıcıyla basıldı. Gelecekte ilaçlar evde 
veya hastanede yapılabilecek.Japon robot, Robear, hastaları kaldırır, yataktan 
tekerli sandalyeye taşır, hareket ettirir, ayakta tutar, pozisyon değiştirir. ABD 
de bir firma hastanın damarını bulup kan alabilen prototip bir cihaz yaptı. Bir 
sonraki aşamada ölçümleri yapıp yorumlayacak, biyomarkırları ve genetik 
analizleri yapabilecektir (Office of Communication&PublicAffairs). Sonuç 
olarak, her alanda olduğu gibi 4.0 bilgi çağında sağlık sektörünün değişmeden 
kalması beklenemez.  Sağlık çalışmaları, politika belirleyicileri, özel sektör, ilaç 
ve tıbbi cihaz firmaları, sigortalar, remi kurumlar ve hasta örgütleri bu konuda 
yeni dönem için bir an önce hazırlıklarını yapmalı, alt yapıyı oluşturmada 
gerekli yatırımları şimdiden yapmalı, sağlık çalışanlarının bu konuda eğitilmesi 
ve halkın bilgilendirilmesi önem kazanacaktır. Biyoetik ve tıp hukuku 
normları esas alınarak, sağlık sektörünün artan veri hacmini güvenle toplayıp, 
değerlendirip, kümelendirdikten sonra yorumlayarak sağlık uygulayıcılarının 
hizmetine vermek çok önemlidir. Bunların yanında sağlık hizmetlerinin 
birebir hekim hasta ilişkisi dışına çıkaracak geleceğe dönük planlamada bütün 
aktörleri dahil etmek açısından toplumsal sağlık hareketlerinin desteklenmesi 
değerlidir. Tıpta bilimsel temellendirilen bilgilerin derinleşmesi yeni tanı ve 
tedavi yöntemlerinin gelişmesine yol açmaktadır. Örneğin kuantum teorisinin 
gelişmesi moleküler tıbbın gelişmesine, hastalıkların ve patolojilerin hücresel 
düzeyde araştırılmasını sağlamaktadır.Bir taraftan da vücuttaki biyolojik 
parametreler daha kesin ve hassas ölçülebilmektedir. Bütün bunlar göz önüne 
alındığında tıp eğitimini, uygulamalarını ve hekim hasta ilişkilerini yeniden 
gözden geçirmek, öngörülen, teknolojik gelişmeler ve bilimsel yenilikleri gerçek 
zamanlı takip ederek bu yönde çalışmaları ve düzenlemeleri şimdiden yapmak 
zorunlu hale gelmektedir. Her alanda olduğu gibi sağlık hizmetleri de teknoloji, 
bilgi birikimi, biyoetik kuralları çerçevesinde, olaya müdahil bütün aktörlerin 
katılımının sağlanacağı karar mekanizmalarını geliştirmek kaçınılmazdır. 
Böylece sağlık güvencesi, hizmetlerin adil ve optimal şartlarda verilmesini ve 



035034

HALKA YÖNELİK MESLEKİ  ZORUNLULUK OLMAYAN SAĞLIK EĞİTİM 
PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Fehim  GÖZE3 

Özet 
Dünya Sağlık Örgütü   ‘Sağlık eğitimini; kişilere sağlıklı yaşam için alınması 
için gereken önlemleri benimsetmeye ve uygulamaya inandırmak, kendilerine 
sunulan sağlık hizmetlerini doğru olarak kullandırmaya alıştırmak, sağlık 
kurumlarını ve çevrelerini iyileştirmek amacıyla birey olarak yada toplumca 
karar aldırmak’ olarak tanımlamaktadır. Ülkemizde kamu, özel veya gönüllü 
kuruluşların Sağlık eğitimi programları  yüksek talep ve  sınırlı kaynaklarla, 
sağlık eğitimcileri tarafından insanlara rehberlik ve bilgi sağlamada çok önemli 
bir rol oynamaktadır.  Bu çalışma da halka yönelik uygulanan mesleki  zorunluluk 
olmayan örgün,  yaygın veya medya yoluyla Sağlık Eğitim programları kayıtları 
dikkate alınarak,   yaklaşımlar ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu tür  sağlık eğitimi 
uygulamalarında, katılımcıların durumu, uygulayanların becerileri, eğitim 
süreleri,  eğitim öncesi ve sonrası takipler ve eğitim stratejileri tuzaklar ortaya 
çıkarmaktadır.Bu durumlar dikkate alındığında örgün, yaygın veya medya 
yoluyla Sağlık eğitimi sağlayanların bilgili olması önemlidir. Katılımcıların 
veya eğitimcilerin yeterince eğitilmemiş olmaları ya da asgari düzeyde etkili 
eğitim stratejilerine odaklanmaları  tuzaklar ortaya çıkabilir.  Standardizasyonu  
olmayan  sağlık eğitimi uygulamasının, katılımcıların takdirine bırakıldığı ve 
daha kişisel olarak tasarlanmış olduğunu görülmektedir. Ayrıca, eğitim ve  
öğretim programlarını uygulayanların becerileri ve eğitim süreçleri de dikkate 
alınmalıdır. Mesajların katılımcılara iletilmesinin  birincil yolu, bilgi boşluklarını 
bırakan parçalanmış eğitim oturumlarının aksine uzun süreli eğitim programları 
uygulamaktır. Eğitimlerinin sonuçlarını ölçmek için eğitim öncesi ve sonrası 
eğitimciler aracılığıyla takip edilmelidir.  Mesaj anlaşılmadıkça ve doğru 
bir şekilde iletilmedikçe, program işe yaramaz, yanlış bilgi üretebilir. Takip 
oturumları, hem eğitimciler hem de program katılımcıları için bir anket yoluyla 
iyi şekilde değerlendirilebilir. Eğitimciler ve program katılımcıları ile odak 
grup tartışmaları, program uygulamasının etkinliği hakkında bilgi toplamak 
için başka etkili bir stratejidir. Sonuç olarak  halka yönelik uygulanan mesleki  
zorunluluk olmayan Sağlık Eğitim programlarının  Mesleki Yeterlilik Kurumu, 
M.E.B Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü veya S.B. Sağlığın Geliştirilmesi 
Genel Müdürlüğü yönlendirmesi veya kayıt altına alması önerilebilir. Sağlık 
eğitimi programları uygulayan üniversite veya kurumlar online/yüzyüze Sağlık 
eğitimi uygulayıcılarına strateji eğitimleri ve örnek uygulamalar verebilirler.  
 
Anahtar kelimeler; Sağlık Eğitimi, Programlar, Tuzaklar,  Stratejiler, 
 
                                                          
 3 Öğr. Grv. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hem. Böl. fegoze@gmail.
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insanların kendilerini daha mutlu ve sağlıklı hissedeceği bir yaşam ortamının 
sağlanması gerçekleştirilmelidir.
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EVALUATION OF NON-OCCUPATIONAL HEALTH EDUCATION PROGRAMS 
FOR PUBLIC 

 
Summary 
World Health Organization  defines “Health education as to make the decision 
to adopt and implement the measures necessary for the healthy life of the 
persons, to make them get use to using the health services offered to them 
correctly, to make decisions as individuals or as the society in order to improve 
the health institutions and the environment “. Health education programs in 
public, private or voluntary organizations in our country play a crucial role in 
providing guidance and information to people by health educators with high 
demand and limited resources. In this study, attempts have been made to 
present new approaches by taking into account the records of non-occupational 
Health Education programs that are formal, nonformal, or media-based. In such 
health education practices, the situation of the participants, the skills of the 
practitioners, the duration of the training, pre- and post-training follow-ups 
and training strategies can lead to certain traps. Given these circumstances, 
it is important that health educators are informed by formal, informal, or 
media. Traps can arise if participants or trainers are not adequately trained 
or focus on effective training strategies at the minimum level. It appears 
that health education practice without standardization has been left to the 
discretion of the participants and is more personally designed. In addition, the 
skills and training processes of those implementing education and training 
programs should be considered. The primary way of communicating messages 
to participants is to implement long-term training programs as opposed to 
fragmented training sessions that leave information gaps. To measure the 
results of their training, trainers should track the progress between pre- 
and post-training. Unless the message is understood and communicated 
correctly, the program can produce useless, inaccurate information. Follow-up 
sessions can be well evaluated through a questionnaire for both trainers and 
program participants. Setting focus group discussions with the participation of 
trainers and program participants is effective strategy to gather information 
about the effectiveness of program implementation. As a result, it can be 
suggested that non-occupational health education programs for public to 
be registered or guided by Vocational Qualifications Authority of Health 
Education Programs, General Directorate of Lifelong Learning for Ministry Of 
Education or General Directorate of Improving Health for Ministry of Health. 
Universities or institutions that are conducting health education programs 
can provide strategy training and sample applications to online/face-to-face 
health education practitioners. 

Keywords; Health Education, Programs, Traps, Strategies,

1.Giriş 
Günümüzde sağlık hizmetlerinin boyutu her geçen gün maliyet ve kapasite 
bakımından artması, sağlık alanında bir çok mesleğin ve ara elemanın 
yetiştirilmesine neden olmakta ve sağlıklı yaşamanın bireysel sorumluluk 
boyutunun da önemi  artırmaktadır. Bu amaçla kamu, özel veya gönüllü 
kuruluşların uyguladığı çeşitli seviyelerde sağlık eğitimi programları 
gerçekleştirilmektedir. Ancak sağlık eğitimi alanı; sağlıkla ilgili uzmanlık/
doktora, yüksek lisans, lisans, ön lisans, sertifikalı sağlık meslekleri,  bir mesleği 
yaparken sağlık bilgisine ihtiyacı olanlar ve halka yönelik uygulanan mesleki 
zorunluluk olmayan programlar olarak sıralayabileceğimiz geniş bir alanı ifade 
etmektedir.  

1.1.Sağlık Eğitimi Programlarının Seviye Sınıflandırılması 
Sağlık eğitim seviyelerinin sağlık eğitimi uygulandığı yerlere, örgün-yaygın 
olma durumuna, epidemiyolojik koruma düzeylerine, eğitim alanların eğitim 
durumuna ve zorunluisteğe bağlı olma durumlarına göre sınıflandırılabilir.  
Genel bir bakış açısı verebilecek dört seviye de tanımlanan bir Sağlık eğitimi 
aşağıda ki şekilde sıralanmıştır; 
1-Bireylerin sağlığı;  Burada bireyin beslenme, doğa ve hastalığın nedenleri ve 
önlenmesi, kişisel bakım gibi şeyleri eğitmek hijyen ve çevre sanitasyonu. 
2- Sağlıklı aile; Birçok sağlık davranışı, ailede ruhla aşılamakta, bu nedenle bu 
seviyedeki eğitim, aile üyelerinin ve daha sonra toplumun geleceği üzerindeki 
olumlu etkisi nedeniyle talep edilmektedir. 
3-Sağlık grupları; Grup, benzer özelliklere sahip ve cinsiyeti, yaşı, sigara içen 
çocuk grubu ve diğerleri gibi farklı toplum gruplarını içeren bazı ortak sağlık 
sorunlarına maruz kalan veya bunlarla enfekte olan bireyleri içerir  
4- Topluluk temelli sağlık eğitimi; Medya böylece çok sayıda farklı kesimlere ve 
seviyeye sahip vatandaşlar. (Health education levels ,  2018) 
Ancak Sağlık eğitimi programlarının seviyelerinin sınıflandırılmasında da 
tüm eğitim seviyelerinin tanımlanmasında kullanılan T.C. Çalışma Ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin 
kullanılması durumu netleştirmektedir.  Temeli Avrupa Yeterlilik Çerçevesi olan 
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi sekiz (8) seviyeden meydana gelen bir yapıda ve 
söz konusu seviyedeki yeterliliklerin sahip olduğu ortak öğrenme kazanımlarına 
göre tanımlanmıştır. Her seviyeyi bilgi, beceri ve yetkinlikler açısından 
tanımlayan öğrenme kazanımlarına ilişkin tanımlar dizisi seviye tanımlayıcısı 
olarak adlandırılmaktadır. ( Mesleki Yeterlilik Kurumu [MYK], 2018 s. 43, 44) 
Tablo 1. de Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Bilgi Seviyeleri özeti verilerek, halka 
yönelik mesleki zorunluluk olmayan sağlık eğitim programlarının da yerleşeceği 
yeterlilik seviyeleri tanımlanmıştır.
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1.2.Halka Yönelik Mesleki Zorunluluk Olmayan Sağlık Eğitim Programlarının 
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Seviyelerine Göre Tanımlanması 
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi sekiz (8) seviyeden meydana gelen bir yapıda,  
1. seviye kendisi ve çevresine ilişkin genel bilgiye sahip olma bilgisine, 
göre tanımlanmıştır. Bu tanım itibari ile halka yönelik uygulanan mesleki 
zorunluluk olmayan Sağlık Eğitim programlarını,  1.seviye yeterlilik çerçevesine 
yerleştirilmektedir.  Bu çalışmada Genel Sağlık eğitimi,  Sağlık okuryazarlığı ve 
Hastalık Bilgilendirmeleri 1.seviye yeterlilik çerçevesinde tablo 2’de görüldüğü 
üzere değerlendirilecektir. 
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1.3.Halka Yönelik Mesleki Zorunluluk Olmayan Sağlık Eğitim Programlarının 
Tanımlanması 
Halka yönelik uygulanan mesleki zorunluluk olmayan Sağlık Eğitim Programları,  
1.seviye yeterlilik çerçevesinde Genel Sağlık eğitimi,  Sağlık Okuryazarlığı ve 
Hastalık Bilgilendirmeleri olarak değerlendirilmiştir. 

1.3.1. Genel Sağlık eğitimi 
Sağlık eğitiminin temel amacı “Bireylerin sağlık anlayışlarını bilimsel tanımlara 
yaklaştırmak onlara kendi sağlıklarından ve başkalarının sağlıklarından 
sorumlu olabilecekleri davranışları kazandırmak sağlık hizmetlerine katılımları 
sağlamaktır”. Diğer bir tanımlama “Sağlık eğitimi yaşamın çeşitli bölümlerinde 
insan sağlığını olumlu yönde doğrudan etkileyen bilgi tutum ve uygulamalar 
bütünüdür”. Bu uygulamalar kişiyi bedenen ve ruhen ve sosyal olarak tam bir 
iyilik halinde olmayı sağlamaktadır. Bu anlamda sağlık eğitimi kavramın kapsamı 
içine “Sağlık, insan ve eğitim “ girmektedir. İnsanların olumlu sağlık davranışları 
sağlıklı olmaya, olumsuz davranışlarda sağlıksızlığa yol açar. O halde sağlıklı 
olmanın sorumluluğu sadece sağlık görevlilerinin yanısıra  bireylerin kendileri 
de bu sorumluluğu taşımalıdır. Bu sorumluluk eğitim ile desteklenmelidir. 
Örneğingünümüzde ana babaların bilgi yetersizliği ve eksik davranışlar 
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yüzünden dünya genelinde bulaşıcı hastalıklardan ve ishalden ölen çocuk sayısı 
yılda 4 milyondur. Anne babalara eğitim yoluyla bağışıklama ve ishal tedavisi 
(Ağızdan sıvı verme tedavisi) uygulamalar konusunda davranış kazandırılması 
durumunda çocuk ölümlerinde yarı yarıya düşmeler gözlemlenecektir. Sağlık 
hizmetleri toplumdaki her kişiye, yaşanılan her yerde ve zamanda verilmesi 
zorunluluğu vardır. Dolayısıyla diğer kamu hizmetlerinden ayrılır. Bireylerin 
sağlık ve hastalık anlayışlarını olumlu yönde değiştirmek teknolojik imkanlardan 
yararlanır hale getirmek ve çevreyi sağlıklı bir şekilde düzenlemek ancak sağlık 
eğitimi ile olasıdır. Uluslararası sağlık sözleşmesinin öz sorumluluk ilkesinde 
olduğu gibi herkes kendi sağlığının değerini bilmeli kendi ve başkalarının 
sağlığından sorumlu olmalıdır. (Tabak, 2010, s. 14) 

1.3.2.Hastalıklar Eğitimi 
Dünyanın her yanında yaşam tarzı ile ilgili danışmanlık vermeyi birinci basamak 
üstlenmektedir oluşturmaktadır. Kronik hastalarda yeterli bilgilendirme ile 
hastanın kendini daha iyi hissettiği, fizik aktivitesinin ve hasta memnuniyetinin 
arttığı bulunmuştur. Hasta eğitiminin yanında hemşirelerin hasta eğitimi 
konusunda eğitilmesi de hasta memnuniyetini artırmaktadır. Astım ve 
diyabetlilerde yapılan pek çok çalışmada hastaneye yatış, hastanede kalma 
süresi ve acil servise başvurma oranlarında, eğitimle belirgin azalma olduğu, 
maliyetlerin aşağı düştüğü saptanmıştır. Hasta eğitimini pratiğe geçirmek 
toplumun, politikacıların, sağlık çalışanlarının güncel konusu olmalıdır. Sağlık 
sistemi büyük değişikliklere gebedir. Bu değişimin ana noktaları hizmet 
sunumu ve giderlerle ilgilidir. Hastalıklardan korunma hem hastaların hem de 
sağlık çalışanlarının en önemli işidir ve ancak eğitimle olanaklıdır. En önemlileri 
hizmet kalitesinin arttırılması ve daha iyi ilişki kurulmasıdır. Böylece verilen 
hizmete ve tedavilere uyum artacaktır. Tedaviye uyum artışı başarıyı ve eğitim 
uyumunu artıracak, daha iyi sağlık düzeyine ulaşılacak ve morbidite azalacaktır.
(Özer, Şahin &Dağdeviren, 2015, s. 17-19) 

1.3.3.Sağlık Okuryazarlığı 
Sağlık okuryazarlığı, bireylerin, iyi sağlığı teşvik edecek ve sürdürecek şekilde 
bilgiye erişme, bilgiyi anlama ve kullanma becerisi ve motivasyonunu belirleyen 
bilişsel ve sosyal becerileri temsil eder. Sağlık okuryazarlığı, kişisel yaşam tarzını 
ve yaşam koşullarını değiştirerek kişisel sağlığı ve toplum sağlığını iyileştirmek 
amacıyla harekete geçmek için bir bilgi, kişisel beceri ve güven düzeyine 
ulaşılması anlamına gelir. Bundan dolayı sağlık okuryazarlığı, broşürleri 
okuyabilme ve söylenenleri yapabilmekten daha fazlasıdır. İnsanların sağlık 
bilgisine erişimini ve bunu etkili bir şekilde kullanma kapasitesini iyileştiren sağlık 
okuryazarlığı yetkilendirme için çok önemlidir. Sağlık okuryazarlığının kendisi 
okuryazarlığın daha genel düzeylerine bağımlıdır. Okuryazarlık durumunun 
zayıf olması insanların kişisel, sosyal ve kültürel gelişimini sınırlandırarak ve 
sağlık okuryazarlığına engel olarak kişilerin sağlığını doğrudan etkileyebilir. 
(Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü [S.B. T.S.H.G.M.], 

2011 s.10) Sağlık okuryazarlığı, bireyin sağlığını iyileştirici şekilde temel 
sağlık bilgilerini ve hizmetlerini edinebilme, yorumlayabilme ve anlayabilme 
kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Sağlık okuryazarlığı, karmaşık okumaları, 
dinleyip anlamayı, analitik ve karar verici beceriyi ve bu beceriyi sağlıkla ilgili 
durumlarda kullanabilmeyi de içermektedir. (Özkan, 2017, s. 6) Uğurlu’ya 
(2011)  göre, bireylerin sağlığı üzerinde yetersiz sağlık okuryazarlığının etkisini 
destekleyen kanıtların giderek arttığı belirtilmektedir. Bunlar;  
[a] Koruyucu sağlık hizmetlerinin düşük kullanımının yetersiz sağlık okuryazarlığı 
ile bağlantılı olduğu,  
[b] Semptomatik dönemde sağlık arama davranışında gecikme,    
[c] Kişinin sağlık durumunun kötü olduğunu anlamasında yetersizlik,  
[d] Tıbbi öneri/talimatlara bağlılıkta yetersizlik  
[e] Öz-bakım yetersizliği,  
[f] Sağlık giderlerinde artışıdır. (s. 23) 

2.Yöntem  
Bu çalışma da, halka yönelik uygulanan mesleki zorunluluk olmayan örgün,  
yaygın veya medya yoluyla sağlık eğitim programları kayıtları dikkate alınarak,   
yaklaşımlar ortaya konmaya çalışılmıştır. Sağlık Eğitimi talep eden veya eğitim 
veren  kurumlardan; kamu ve özel hastanelerin  hastane dışı  bilgilendirmeleri, 
sağlıkla ilgili gün  programları, gönüllü kuruluşların uzman çağırarak  yapılan 
eğitimler, sağlık fakülte//m.y.o./liselerin sağlık bölümlerinden yapılan 
eğitimler, yerel yönetimlerin sağlık etkinlikleri, okullara ve işyerlerine özgü 
sağlık eğitimlerin yayınlanan raporları veya bu çalışma da inceleme talebi 
üzerine alınan kayıtlar incelenmiştir. İncelenen belgelerde grup sağlık eğitim 
programları dikkate alınarak, bireysel veya direk sağlık profesyonellerinin 
hasta eğitimi gibi sınırlı inceleme imkanı olanlar tasnif dışı bırakılmıştır. Elde 
edilen 23 (yirmi üç) adet belgelerden genel sağlık eğitimi, hastalıklar hakkında 
bilgilenme ve sağlık okuryazarlığı üzerine  etkilerine bakılarak, programların 
nitelikleri, katılımcıların durumu, uygulayanların becerileri, eğitim süreleri,  
eğitim öncesi ve sonrası takipler ve eğitim stratejileri değerlendirilmiştir.  
3.Bulgular ve Tartışma 
Bu çalışma da halka yönelik uygulanan mesleki zorunluluk olmayan örgün,  
yaygın veya medya yoluyla 7 (yedi) kategorik kurumdan 23 Sağlık Eğitim 
programları kayıtları incelenmiştir. Sağlık eğitim programlarının sınırlı inceleme 
imkanı olanların dışında, 8 ile 43 kişilik gruplara yapılanlar dikkate alınmıştır.  Bu 
sağlık eğitim programları, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 1. seviyede ve  kendisi 
ile çevresine ilişkin genel bilgiye sahip olma kriterine uygun olan  genel sağlık 
eğitimi,  sağlık okuryazarlığı ve  hastalık bilgilendirme kapsamına girenlerdir. 
İncelenen belgelerde, standart ve düzenli kayıtları olmayan sağlık eğitimi 
uygulamaları inceleme alanlarında sınırlı veri kayıplarına neden olmuştur. 
İncelenen kayıtlarda, katılımcıların durumu, uygulayanların becerileri, eğitim 
süreleri,  eğitim öncesi ve sonrası takipler ve eğitim stratejilerine bakılmıştır. 
Tespit edilen sorunlar, eğitimcilerin formasyon/eğitici eksikliği, asgari etkili 
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eğitim stratejilerine odaklanma, standardizasyonun olmaması, programın 
katılımcıların takdirine bırakılması, kişisel tasarlanmış programlar, eğiticileri 
eğitim farklılıkları, bilgi boşluklarını bırakan parçalanmış eğitim oturumları, 
eğitim öncesi ve sonrası takip eksikliği  ve program için odak grup tartışmaları 
gibi tekniklerin kullanılmamasıdır. (Tablo 3.)

Tablo 3. - 1 
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Toplam      23 

Ülkemizde kamu, özel veya gönüllü kuruluşların sağlık eğitimi programları  
yüksek talep ve  sınırlı kaynaklarla, sağlık eğitimcileri tarafından insanlara 
rehberlik ve bilgi sağlamada çok önemli bir rol oynamaktadır. Eğitimcilerin 
yeterince eğitilmemesi, asgari etkili eğitim stratejilerine odaklanma, 
standardizasyonun olmaması, programın katılımcıların takdirine bırakılması, 
kişisel tasarlanmış programlar, eğiticileri eğitim farklılıkları, bilgi boşluklarını 
bırakan parçalanmış eğitim oturumları, eğitim öncesi ve sonrası takip eksikliği  
ve program için odak grup tartışmaları gibi tekniklerin kullanılmaması genel 
sağlık eğitimi,  sağlık okuryazarlığı ve hastalıklar konusunda  bilgilendirme 
amaçlarına engeller oluşturmaktadır. Bu tür sağlık eğitimi başka ülke 
uygulamalarında da katılımcıların durumu, uygulayanların becerileri, eğitim 
süreleri,  eğitim öncesi ve sonrası takipler ve eğitim stratejileri tuzaklar ortaya 
çıkarmaktadır. (Siu & Whyte, 2009, s. 23) Bu durumlar dikkate alındığında örgün,  
yaygın veya medya yoluyla Sağlık eğitimi sağlayanların bilgili olması önemlidir. 
Katılımcıların veya eğitimcilerin yeterince eğitilmemiş olmaları ya da asgari 
düzeyde etkili eğitim stratejilerine odaklanmaları tuzaklar ortaya çıkabilir.  
Standardizasyonu olmayan sağlık eğitimi uygulamasının, katılımcıların takdirine 
bırakıldığı ve daha kişisel olarak tasarlanmış olduğunu görülmektedir. Ayrıca, 
eğitim ve öğretim programlarını uygulayanların becerileri ve eğitim süreçleri 
de dikkate alınmalıdır. Mesajların katılımcılara iletilmesinin birincil yolu, bilgi 
boşluklarını bırakan parçalanmış eğitim oturumlarının aksine uzun süreli eğitim 
programları uygulamaktır. Eğitimlerinin sonuçlarını ölçmek için eğitim öncesi ve 
sonrası eğitimciler aracılığıyla takip edilmelidir. Mesaj anlaşılmadıkça ve doğru 
bir şekilde iletilmedikçe, program işe yaramaz, yanlış bilgi üretebilir. Takip 
oturumları, hem eğitimciler hem de program katılımcıları için bir anket yoluyla 
iyi şekilde değerlendirilebilir. Eğitimciler ve program katılımcıları ile odak grup 
tartışmaları, program uygulamasının etkinliği hakkında bilgi toplamak için 
başka etkili bir stratejidir. Hastalığı ve sakatlığı önlemek, sağlığı iyileştirmek ve 
yaşam kalitesini artırmak için tasarlanmış eğitim ve toplum tabanlı programların 
kalitesini, kullanılabilirliğini ve etkinliğini arttırmak önemli bir rol oynar. Sağlık 
durumu ve ilgili sağlık davranışları, kişisel, örgütsel / kurumsal, çevresel ve 
politik olan çoklu düzeydeki etkiler tarafından belirlenir. Bu farklı düzeylerde 
sağlık belirleyicileri arasında anlamlı ve dinamik ilişkiler bulunduğundan, eğitim 
ve toplum temelli programların, her düzeyde ve çeşitli ortamlarda / ortamlarda 
etkilerini ele aldıklarında sağlık ve sağlığın iyileştirilmesinde başarılı olması 
muhtemeldir. (Educational and Community-Based Programs, 2018) 

4.Sonuç  
Çalışma sonucunda, halka yönelik uygulanan mesleki  zorunluluk olmayan 
sağlık eğitim programlarının uygulama öncesinde/sonrasında,  eğitim veren/
alan kurum ve kişilerin Mesleki Yeterlilik Kurumu, M.E.B Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğü veya S.B. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü birimlerine 
kolay şekilde e-kayıt edilmesi, sağlık eğitimi programları uygulayan üniversite/
kurumların online/yüzyüze sağlık eğitimi uygulayıcılarına strateji eğitimleri ve 
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örnek uygulamalar vermesi,  konuşmacı, panelist vb. görev alanlara etik veya 
bilimsel sorumluluk sözleşmelerinin yapılması önerilmektedir.
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TÜRKİYE’DE SAĞLIK HABERCİLİĞİ EĞİTİMİ

Timur Osman GEZER4 
Özet
Medya, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da halkın bilgilendirilmesinde 
önemli bir role sahiptir. Medya kuruluşları bu rolü sağlık alanında haberler 
üreten medya çalışanları aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Söz konusu 
medya çalışanlarının önemli bir kısmını bu alanda eğitim veren bölümlerin 
mezunları oluşturmaktadır. Bu nedenle bu bölümlerden mezun olanların sağlık 
haberciliği/muhabirliği eğitimi alması, sağlık alanında yapılacak haberlerin 
niteliğine doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 
iletişim ve medya alanında lisans eğitimi veren bölümlerin sağlık haberciliğine 
ilişkin derslere ne ölçüde yer verdiğini tespit etmektir. Çalışmanın evrenini 
Türkiye’de lisans eğitimi veren tüm üniversiteler oluşturmaktadır. Çalışmanın 
örneklemini ise Türkiye’de iletişim ve medya alanında lisans eğitim veren 
üniversiteler oluşturmaktadır. İletişim ve medya alanında lisans eğitimi veren 
66 üniversite bünyesinde 161 bölümün müfredatının incelendiği bu çalışmada 
veriler tarama yöntemiyle elde edilmiştir. Çalışma kapsamında incelenen 
iletişim ve medya bölümlerinin %54,6’sı (n=88) devlet üniversitelerinde 
bulunmaktadır. Bölümlerin %80,12’si (n=129) iletişim fakültesi bünyesinde 
faaliyet göstermektedir. Çalışmada incelenen bölümlerin %33,5’inde (n=54) 
sağlık haberciliği ile ilgili en az bir ders bulunmaktadır. Söz konusu derslerin 
%18,5 (n=10) zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Yapılan araştırma sonucunda 
Türkiye’de iletişim ve medya alanında lisans eğitimi veren üniversitelerin 
büyük bir kısmında sağlık haberciliği ile ilgili bir ders bulunmadığı tespit 
edilmiştir. Sağlık haberciliği ile ilgili derslerin iletişim ve medya alanında eğitim 
veren bölümlerin müfredatlarında yer alması ve bu derslerin zorunlu olarak 
okutulması iletişim ve medya alanında çalışacak mezunların ürettikleri sağlık 
haberlerinin niteliğine olumlu katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimler: Sağlık Haberciliği Eğitimi, Gazetecilik, Sağlık Muhabiri

HEALTH JOURNALISM EDUCATION IN TURKEY
Abstract
The media has an important role in informing the public in the field of health as 
in every field. Media organizations realize this role through media employees 
who produce news in the field of health. The graduates of the departments 
providing education in this field constitute a significant part of the media 
employees. For this reason, the health journalism / reporter training of the 
graduates of these departments directly contribute to the quality of the news 
in the field of health. The purpose of this research is that part of undergraduate 
education in communication and media in Turkey is to determine the extent to 
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give place for the health journalism course. The universe of the study consists 
of all universities offering bachelor’s degree in Turkey. The sample of the study 
consists of universities offering bachelor’s degree in communication and media 
in Turkey. In this study which examined the curriculum of 161 departments 
in 66 universities providing communication and media education, data were 
obtained by scanning method. 54.6% (n= 88) of the communication and media 
sections examined within the scope of the study are in state universities. 80,12% 
of the departments (n=129) are active within the communication faculty. 
33.5% (n=54) of the sections examined in the study have at least one course 
on health journalism. 18.5% (n=10) of these courses are taught as compulsory 
courses. The research results of universities offering the degree in the field of 
communication and media in Turkey has been determined that there is a large 
part of a course on health reporting. Health journalism courses in the field of 
communication and media education in the curriculum of the departments and 
the compulsory teaching of these courses will provide a positive contribution 
to the quality of health news produced by graduates who work in the field of 
communication and media.
Keywords: Health Journalism Training, Journalism, Health Correspondent

Giriş
Medyanın insanlara ilettiği haber konuları arasında sağlık konusu, insanları 
doğrudan ilgilendirdiği için sağlık haberleri her zaman en fazla ilgi gören haber 
konuları arasında yer almaktadır. Bu da basın kuruluşlarında kamuoyuna sağlık 
ile ilgili haberleri ileten basın mensuplarının diğer alanlarda çalışan gazeteciler 
gibi konularında uzman olmasını gerektirmedir. Öyle ki sağlık ile ilgili verilen 
yanlış bir haber insanların sağlığını olumsuz bir yönde etkiyebilir. Hatta bu 
haber insanların hayatlarına mal olabilir.  Bu nedenle sağlık alanında yapılan 
haberlerde mesleki titizlik ile haberin yazım dili daha fazla önem taşımaktadır.  
Ülkemizde sağlık haberciliği alanında uzmanlaşmış çalışan muhabir sayısı çok 
azdır. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri de muhabirlerin bu alanda 
uzmanlık kazanmasını sağlayacak bir eğitimden geçmemiş olmalarıdır. Bu 
eğitim eksikliğinin en temel nedeni ise mezunlarının önemli bir kısmı medya 
sektöründe istihdam edilen iletişim ve medya bölümlerinin ders müfredatlarında 
sağlık haberciliğine ilişkin derslerin yer almamasıdır. Bu bağlamda bu çalışma 
Türkiye’de iletişim ve medya alanında lisans eğitimi veren bölümlerin ders 
müfredatlarında yer alan sağlık haberciliği ya da bu derse alternatif olarak 
sayılabilecek derslerin varlığını tespit etmeye yöneliktir. 
Bu araştırma Türkiye’de iletişim ve medya alanında eğitim veren lisans 
bölümlerinde var olan sağlık haberciliğine ilişkin derslerin niceliksel durumunu 
ortaya koyması açısından önemlidir. Daha önce yapılan çalışmaların sadece 
iletişim fakültelerindeki sağlık haberciliği eğitimi ele alması, söz konusu 
çalışmanın ise iletişim ve medya alanında eğitim veren tüm fakültelerdeki 
bölümleri kapsayacak şekilde oluşturulması çalışmanın önemini artırmaktadır.  

Sağlık Haberciliği 
Literatürde bilim haberciliğinin bir kolu olarak ele alınan sağlık haberciliği, 
geçerliliği sağlık bilimleriyle test edilebilecek ve ana ekseni sağlık olan 
metinler ve içerikler olarak tanımlanır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde 
bilim haberciliği de bilimsel bulguların yayımlanması ve bu sonuçların daha 
geniş kapsamda özellikle toplumsallık açından değerlendirilmesini ifade eder. 
Sağlık haberciliği de bilim gazeteciliğine benzer şekilde bir yandan, mesela 
ilaçlar, tedavi yöntemleri, sağlıkla ilgili buluşlardan bahsederken, diğer yandan 
da kanser, obezite, çocuk hastalıkları gibi teşhisler hakkında daha geniş 
kapsamlı sosyal, coğrafi ve ekonomik faktörleri de içeren haber hikâyelerini 
ifade eder (Geçer, 2018:170). Sağlık haberciliğini en temelde insan sağlığını ve 
yaşam kalitesini ilgilendiren her konuda yapılan habercilik faaliyetleri olarak 
tanımlamak mümkündür (Öğüt, 2013:33). Bu kapsamda değerlendirildiğinde 
sağlık haberlerini geniş kapsamda ele almak mümkündür. Yıldırım, (2013:381) 
sağlık haberlerinin, “genel hatlarıyla sağlıkla ilgili politika üretenlerin görüşleri 
ve eylemleri, bu görüş ve eylemlerin eleştirileri, meslek örgüt ve kuruluşların 
faaliyet ve açıklamaları, sağlık uygulamalarına yönelik protesto ve eylemler, 
toplum sağlığına yönelik uygulamalar, sağlık kurumlarının uygulamaları ve orada 
yaşananlar; hatalı uygulamalar, suç oluşturan fiil ve eylemler, tanı ve tedavi 
yöntemleri, sağlık kurumlarındaki görev değişiklikleri, sağlık alanındaki yolsuzluk 
ve skandallar, afet ve felaketler, gündemdeki olaylar (hastalıklar, salgınlar, toplu 
zehirlenme vakaları, beslenme, zayıflama, güzellik ve egzersiz önerileri, doğum, 
ölüm ve kaza haberleri vb), sağlık uzmanlarıyla yapılan söyleşi ve görüşmeler, 
hastalıklara ilişkin tedavi yöntemleri, özel ve kamuya ait sağlık merkezlerinin 
basın bilgilendirmeleri, doktorların herhangi bir hastalık ya da sağlığa ilişkin 
görüşleri, yurtiçi ve dışındaki sağlıkla ilgili bilimsel gelişmeler, ilaç firmalarının 
çalışmaları, sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları arasındaki ilişkiler ve hasta 
hakları gibi konulardan” oluştuğunu ifade etmektedir. Sağlık haberciliği, hedef 
kitleye yönelik olarak iki başlık altında değerlendirilmektedir. Bunlardan ilki 
sağlık profesyonellerine yönelik yapılan haberciliktir. İkincisi ise halka yönelik 
yapılan haberciliktir. Sağlık profesyonellerine yönelik yapılan sağlık haberciliği, 
medikal dergiler ve medikal gazeteler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu 
yayınlar belirli kriterlere göre yayın yapan bilimsel dergilerin yanı sıra güncel 
olayların ve sağlık alanının yeniliklerinin sunulduğu popüler medikal dergileri 
de kapsamaktadır. Sağlık alanında gerçekleşen yeniliklerin duyurulduğu bu 
yayınlar gerek ele alınan konular bakımından gerekse haberde kullanılan dil 
ve üslup bakımından halka yönelik yapılan habercilikten farklılaşmaktadır. 
Halka yönelik olarak yapılan sağlık haberciliği ise sağlık konusunda bilgi veren 
yaygın gazetelerin yanı sıra sağlık dergileri, televizyonlardan yayınlanan sağlık 
programları ve internet üzerinden sağlık ile ilgili içerikler sunan web siteleri 
gibi geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Halkla yönelik sağlık haberciliği hedef 
kitlenin eğitim düzeyi, sosyo-demografik özellikleri gibi birçok değişik unsurları 
gözetmesi bakımından sağlık profesyonellerine yönelik yapılan habercilikten 
farklılaşmaktadır. Bu amaçla yapılan haberlerin dili ve anlatımı halkın 
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anlayacağı şekilde yazılmaktadır. Bu noktada tıbbi konuların anlaşılır bir dil ile 
aktarılmasında sağlık haberlerini üreten muhabirlerin yetkinlikleri önemlidir. 
Muhabirlerin sağlık haberlerinde magazinsel, sansasyonel ve umut yaratıcı 
ifadelerden kaçınmaları gerekmektedir (Öğüt, 2013:33-37).
Sağlık haberleri toplumdaki tüketim alışkanlıklarının değişmesine de katkı 
sağlamaktadır. Örneğin medyada kolesterol yüksekliğinin başta kalp krizi olmak 
üzere birçok kalp rahatsızlığına neden olduğuna ilişkin çıkan bir sağlık haberi, et 
ve yumurta gibi gıdaların tüketiminin azalmasına neden olurken; tavuk, hindi ve 
bitkisel gıdaların tüketiminin artmasını sağlamaktadır. Ülkemizde son yıllarda 
organik gıdaların satışında yaşanan artışın en önemli nedenlerinden biri de bu 
konuda yapılan sağlık haberleridir (Çağlar, 2005:112).
Sağlık ve medya profesyonelleriyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 
elde edilen bulgular sağlık haberciliğinin insanları sağlık konusunda aydınlatma 
amacının yanında, halk sağlığı konusunda farkındalık yaratmak, bilinçlendirmek 
ve gereken durumlarda halkı uyarmak gibi önemli işlevlere sahip olduğunu 
ortaya koymaktadır (Öğüt, 2013:35). 

Sağlık Haberciliği ve Medya
Sağlık haberciliği, kamuyu ilgilendiren sağlık konusundaki tüm gelişme ve 
konuları kapsamaktadır. Bu gelişme ve konuların haber haline getirilerek 
medya aracılığıyla okuyucu, dinleyici ve izleyiciye aktarılması ise sağlık haberi 
kategorisinde değerlendirilmektedir. Medya kuruluşlarında sağlık haberlerini 
üreten gazeteciler ise sağlık muhabiri olarak tanımlanmaktadır. Sağlık 
muhabirliği gazeteciliğin diğer alanlarında olduğu gibi uzmanlaşma gerektiren 
bir daldır. Bu alanda çalışmalar yapacak olan muhabirlerin gazetecilikle ilgili 
sahip olması gereken mesleki bilgilerin yanında sağlıkla ilgili temel konu ve 
kavramlara hakim olması gerekmektedir. Şüphesiz bu durum belli bir mesleki 
tecrübenin sonunda kazanılabilecek bir nitelik olmakla beraber, meslek 
eğitiminin alındığı dönemlerde de kazanılabilmektedir. Medya, sağlıkla ilgili 
kavramların halkın zihnine doğru ya da yanlış bir biçimde yerleştirilmesi 
konusunda önemli bir işleve sahiptir. Kitle iletişim araçlarıyla gerçekleşen sağlık 
iletişimi; bireylerin doğru sağlık davranışına yönelmesinden, tedavi süreçlerinde 
karar almaya, yanlış bilinen bilgilerin değişiminden ikna olmalarına kadar geniş 
bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu nedenle medya hemen her alanda olduğu gibi 
sağlık alanında da bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının en önemli ve etkili 
aracı konumundadır (Yıldırım, 383). İnsanların büyük çoğunluğu ve dolayısıyla 
medya kuruluşları için “sağlık konulu haberler” belki de en başta sağlığın 
insan hayatındaki önemi nedeniyle değerlidir. İnsanlar sağlıkla ilgili gelişme 
ve bilgileri büyük oranda medya kuruluşlarından öğrenir. Medya kuruluşları 
da insanların bu ilgisine sağlık konulu haberlere daha fazla yer vererek karşılık 
verir (Kaya vd., 2011:50).  Türkiye’de medya kuruluşları sağlık konulu haberlere 
giderek fazla yer vermeye başlamıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri de 
okuyucu, izleyici ve dinleyici kitlesinin bu alanda üretilen haberlere daha fazla 
ilgi göstermeye başlamasıdır. Demir (2008:3) de ülkemizde yapılan bir araştırma 

sonucuna göre yazılı basında yayınlanan haberler arasında sağlık haberlerinin 
yüzde 14 ile en fazla okunan haberler olduğunu aktarmaktadır. Karagöz’e 
(2009:188) göre de medya sağlık konusunda bilgi aktarırken bireylerin tutum, 
kanaat ve tavır alışlarının şekillenmesini sağlayan birincil kaynak durumundadır.
Ülkemizde sağlık alanında çalışmalar yürüten isimlerden biri olan Prof. Dr. 
Osman Müftüoğlu konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeleri yapmıştır:
“Son on yılda medyada sağlık, beslenme ve hastalık haberlerinde tam bir 
patlama yaşanıyor. Sağlık haberleri medyada her yıl biraz daha artan oranda yer 
bulacak. Yaşam süresi beklentisi uzadıkça, refah düzeyi iyileşip yaşam kalitesi 
arttıkça bu beklenen gelişme, sağlığa ayrılan sayfa ve sürelerin artması olacak” 
(Kaya vd., 2011:52). Sağlık haberciliği, mutlaka bu alanda uzmanlık kazanmış 
gazetecilerce ve onların tıp çevrelerinden uzman kişi ve kurumlarla olan 
ilişkisi temelinde yapılmalıdır. Sağlık haberciliği konusunda uzmanlık kazanma 
gazeteciliğin diğer alanlarında uzmanlık kazanmadan çok daha önemlidir. 
Bunun nedeni yapılan bir haberle, binlerce insanda sahte umutlar yaratabilir 
ya da binlerce insanın umudu söndürebilir (Tılıç,2004). Mesleklerin yerine 
getirilmesinde bazı temel ilke ve kurallar vardır. Örneğin hekimlik mesleğinin 
temelinde  “Önce zarar verme” ilkesi yer almaktadır. Hastasına bu ilke sınırları 
için müdahale eden hekimin öncelikli hedefi onu sağlığına kavuşturmadan önce 
ona zarar vermemek olmalıdır. Bu durum gazetecilik mesleğinin sorumluluk 
ilkesi ile birlikte değerlendirilebilir. Sağlık alanında haber yapan gazeteciler 
için de benzer ilke ve kurallar geçerli olmalıdır. Hiçbir şey insan yaşamından 
daha değerli olmamalıdır. Bu nedenle gazetecinin “iyi haber” yapma kaygısı, 
insanların bu haberden nasıl ve ne şekilde etkileneceği sorgulamasının önüne 
geçmemelidir (Banar ve Günaydın, 2007:1214). Bu noktada Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti tarafından hazırlanmış olan “Gazetecilerin Hak ve Sorumlulukları 
Bildirgesi’nin şu maddesini anımsatmakta yarar vardır: “Gazeteci sağlık 
konusunda sansasyondan kaçınmalı, umutsuzluk veya sahte umut verecek 
yayın yapılmamalıdır. Tıbbi alandaki araştırmalar kesinleşmiş sonuçlar 
gibi yayınlanmamalıdır. İlaç tavsiyesinde mutlaka uzmana danışılmalıdır. 
Hastanelerde araştırma yapan, bilgi ve görüntü almaya çalışan gazeteci, kimliği 
belirtilmeli ve girilmesi yasak bölümlere ancak yetkililerin izniyle girmelidir. 
Yetkilinin, hastanın yahut yakınının izni olmaksızın hastane ve benzeri 
kurumlarda hiçbir yolla ses ve görüntü almamalıdır.” (https://www.tgc.org.
tr/bildirgeler/turkiye-gazetecilik-hak-ve-sorumluluk-bildirgesi.html) Gazeteci 
ve akademisyen Doğan Tılıç, Türk medyasının sağlık haberciliğine yaklaşımı 
ile bu alanda haberler üreten sağlık muhabirleri ile ilgili şu değerlendirmeleri 
yapmaktadır:  “Medyaya hakim olan sağlık haberciliği anlayışı biraz da sağlık 
konularındaki cehaletten besleniyor. Tıpla hiçbir ilgisi olmayan, bu konuda 
birikimi bulunmayan genç muhabirler eğitim-sağlık haberleri yapmak üzere 
görevlendiriliyorlar. Bu arkadaşlar, medya kuruluşlarının ve editörlerinin 
“yönlendirmesiyle”, ancak “acayip”, “ilginç”, “mucize” türünden haberler 
yakalarlarsa yaptıkları haberin gazeteye ya da televizyondaki haber bültenine 
gireceğini öğreniyorlar. Medya kuruluşlarının sağlık alanında yarattıkları 
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tahribatın farkına varmalarından, tıp eğitimi almış uzman muhabirler veya 
editörler istihdam etmelerinden, hiç değilse danışmanlar edinmelerinden epey 
uzak bir noktadayız. Böyle bir çaba, haber maliyetini artıracağı için pek rağbet 
görmüyor” (Tılıç, 2004). Kamu sağlığını doğrudan etkileyen sağlık haberleri 
ne yazık ki konu hakkında eğitim almış ve bu alanda uzmanlık kazanmış sağlık 
muhabirleri tarafından yapılmamaktadır. Gazeteciliğin diğer alanlarında 
olduğu gibi sağlık alanında da uzmanlık gerekmektedir. Sağlık haberleri 
üreten sağlık muhabirlerinin bir hekim kadar sağlık konusunda uzman olması 
beklenemez. Ancak yaptığı haberler ile bireylerin doğrudan yaşamına etki eden 
sağlık muhabirlerinin en azından temel düzeyde tıbbi bilgiye sahip olması ve 
bu alanda yapılacak haberlerin hedef kitle tarafından yanlış yorumlanmasını 
engelleyecek bilgi birikime sahip olması gerekmektedir. Bu da bu alanda çalışan 
muhabirlerin gerekli eğitimlerden geçmesi ve sağlık alanındaki bilgi düzeylerini 
artırmasıyla mümkün olacaktır. Medya sektörünün en alanında uzmanlık önem 
arz etmekle birlikte sağlık konusu insanların yaşamına direk etkisi nedeniyle 
daha fazla önem taşımaktadır. Yıldırım’a (2015:306) göre sağlık haberciliğinde 
yaşanan en önemli problemlerden biri de şüphesiz medya çalışanları arasında 
uzmanlaşma oranının yeterli olmamasıdır. Bu durumun nedenleri arasında 
hem Türkiye’deki medya sektördeki istihdam yapılanması hem de gazetecilik 
eğitimi veren fakültelerin müfredatlarında uzman habercilik için gerekli olan 
sağlık derslerinin yetersiz olması yer almaktadır. Bu durum medyadaki sağlık 
konulu haberlerin içeriklerinin niteliksel açıdan etkilemektedir.  Yıldırım, 
(2013:384-414) sağlık haberciliğine ilişkin sorunların genel olarak; medyanın 
mülkiyet yapısından, sağlık haberlerinin dili ve çerçevelenmesinden, sağlık 
haberlerini yapan muhabirlerin niteliğinden, bilgi kaynaklarının seçiminden ve 
alana ilişkin eğitimin niteliği ve sınırlılığından kaynaklandığını belirtmektedir. 
Bu tespitlerden hareketle bu çalışmada medya kuruluşlarında sağlık konulu 
haberler üreten sağlık muhabirlerinin niteliklerini belirleyen alana ilişkin 
eğitimler ele alınarak, medya sektöründe çalıştığı varsayılan iletişim ve medya 
bölümlerinden mezun kişilerin sağlık haberciliği eğitimi alıp almadıklarının 
tespiti konu edilmiştir.

Amaç ve Yöntem
Araştırmanın varsayımı Türkiye’de sağlık haberciliğini eğitiminin yaygın bir 
şekilde gerçekleştirilmediğidir. Çalışmanın evrenini Türkiye’de lisans eğitimi 
veren tüm üniversiteler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise Türkiye’de 
iletişim ve medya alanında eğitim veren üniversiteler oluşturmaktadır. 
Çalışmada Türkiye’de sağlık haberciliği eğitiminin ortaya konulmasını amacıyla 
iletişim ve medya alanında eğitim veren lisans bölümlerinin ders müfredatları 
incelenerek, sağlık haberciliğine ilişkin derslere ne ölçüde yer verildiği 
araştırılmıştır. Türkiye’de iletişim ve medya alanında eğitim veren 66 üniversite 
bünyesinde faaliyet gösteren 161 bölümün ders müfredatlarını inceleyen 
bu çalışmada veriler tarama yöntemiyle elde edilmiştir. Karasar (2003:183) 
tarama modelini var olan kayıt ve belgeleri inceleyerek veri toplama olarak 

tanımlamaktadır. Bu kapsamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 
(ÖSYM) 2017 yılı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan 
yararlanılarak genelde lisans eğitimi özelde ise iletişim ve medya alanında eğitim 
veren bölümler saptanmaktadır. Bu saptama sonucunda iletişim ve medya 
alanında eğitim veren bölümlerin web sitelerinde yer alan ders müfredatları 
incelenmeye tabi tutulmuştur. Yapılan incelemelerle ilgili bölümlerin sağlık 
haberciliğine ilişkin derslere ne ölçüde yer verdiği tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Böylelikle iletişim ve medya alanında eğitim alan kişilerin sağlık haberciliğine 
ilişkin dersler alıp almadıklarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu 
çalışma iletişim ve medya alanında eğitim veren 14 bölümle sınırlandırılmıştır. 
Türkiye’de iletişim ve medya eğitimi hem devlet üniversitelerinde hem de vakıf 
üniversitelerinde verilmektedir. ÖSYM’nin kılavuzunda yer alan ve merkezi 
yerleştirmeyle öğrenci alan KKTC ve yurtdışındaki üniversiteler ile Açık Öğretim 
Fakültesi kapsamında eğitim veren bölümler çalışmaya dahil edilmemiştir.

Bulgular
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2017 yılı verilerine göre Türkiye’de 
lisans eğitimi veren toplam 173 üniversite vardır. Bunlardan 109’u devlet, 64’ü 
ise vakıf üniversitesidir. Bu üniversitelerin 66’sında iletişim ve medya alanında 
en az bir bölümde lisans eğitimi verilmektedir. İletişim ve medya alanında 
lisans eğitimi veren 66 üniversitenin 38’i devlet, 28’i ise vakıf üniversitesidir. Bu 
üniversitelerin bünyesinde incelenen iletişim ve medya bölümleri Tablo 1’de 
gösterilmiştir:

 

No 
   

1  9  
2  10  
3  11  
4 

Halkla  12 
 

5  13  
6  14  
7  15  
8  16  
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Çalışma kapsamında ele alınan 66 üniversitede Tablo 1’de sıralanan iletişim 
ve medya bölümlerinden 161 bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerin 88’i devlet 
üniversitelerinde 73’ü ise vakıf üniversitelerinde eğitim vermektedir. Söz 
konusu 161 bölümün dağılımları Tablo 2’de gösterilmiştir.

 

No 
  

1  1  
2  3 4 

3  4  
4  2 2 

5  3 0 

6  1  
7  2  
8  3  
9  4  
10  5  
11  3 8 

12   4  
13  7  
14  3  
15  1  
16  2  
                     Toplam  161 

Tablo 2’de de görüldüğü gibi iletişim ve medya alanında eğitim veren bölümler 
arasında en çok Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü yer alırken ikinci olarak 
Gazetecilik bölümü üçüncü olarak da Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü yer 
almaktadır. Çalışma kapsamında incelenen 16 bölümün üniversite türlerine 
göre dağılımları Tablo 3’de gösterilmiştir.

 

 

No 
 Devlet  Toplam 

1  1 0 1 

2  28 6 34 

3  0 4 4 

4  8 14 22 

5  23 7 30 

6  1 0 1 

7  1 1 2 

8  1 2 3 

9  1 3 4 

10  0 5 5 

11  23 15 38 

12  0 4 4 

13  1 6 7 

14  0 3 3 

15  0 1 1 

16  0 2 2 

                                                                          Toplam 88 73 161 

Tablo 3’de de görüldüğü üzere Basın ve Yayın bölümü ile İletişim bölümü sadece 
devlet üniversitelerinde eğitim vermektedir. Halkla İlişkiler, Medya ve İletişim 
Sistemleri, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Yeni Medya ve Gazetecilik, 
Yeni Medya ve İletişim, Yeni Medya ve İletişim Sistemleri bölümleri ise sadece 
vakıf üniversitelerinde eğitim vermektedir.
Çalışmanın başlığı her ne kadar doğrudan sağlık haberciliği kavramına vurgu 
yapmış olsa da iletişim ve medya alanında sağlık ile ilgili eğitimin verildiği 
dersler bununla sınırlı değildir. Bu nedenle çalışma kapsamında sadece sağlık 
haberciliği dersine değil, bu derse karşılık geldiğini varsayılan ve farklı isimlerle 
tanımlanan diğer derslere de yer verilmiştir. Böylece iletişim ve medya alanında 
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eğitim veren bölümlerin müfredatlarında sağlık ile ilgili derslerin geniş bir 
fotoğrafı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında incelenen 
derslerin listesi Tablo 4’de gösterilmiştir:

 
  

1  
2  
3  

4 Çevre  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

11  
12  
13  
14  

 
 
 

Çalışmada toplam 66 üniversitede 16 farklı bölüm ele alınmış ve toplamda 
161 bölüm tespit edilmişti. Söz konusu bu 161 bölümün 54’ün müfredatında 
yukarıda sıralanan derslerden en az bir tanesi bulunurken, 107 bölümün 
müfredatında söz konusu derslerden hiç biri yer almamaktadır. İletişim ve 
medya alanında eğitim veren bölümlerinin müfredatlarındaki sağlık ile ilgili 
derslerin dağılımları Tablo 5’de gösterilmiştir.

 
   

1  2  

2  1  

3  1  

4  1  

5  4  

6  2  

7  4  

8  1  

9  3 3 

10  1  

11  1  

12  1  

13  1 

14  1  
                 Toplam 5 4 

Tablo 5’de de görüldüğü üzere iletişim ve medya alanında eğitim ve bölümlerin 
ders müfredatlarında sağlık ile ilgili dersler arasında en fazla sağlık iletişimi 
adlı ders yer almaktadır. Çalışma kapsamında incelenen 161 bölümde yer alan 
toplam 54 dersin sadece 10 tanesi zorunludur. Derslerin 44 tanesi ise seçmeli 
ders olarak okutulmaktadır. Bu derslerin okutulduğu sınıflar ise Tablo 6’da 
gösterilmiştir.

 

  
1 1 
2 3 
3 16 
4 25 

 9  
Toplam 5 4 
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Tablo 6’da da görüldüğü gibi iletişim ve medya alanındaki dersler ağırlıklı 
olarak 4. Sınıfta okutulmaktadır. Çalışma kapsamında incelenen bölümlerin 
fakültelere göre dağılımları Tablo 7’de aktarılmıştır.

 

   
1 Fen-  1 

2  5 

3  2 

4  3 

5  129 

6  1 

7  3 

8  2 

9  4 

10  3 

11  3 

12  5 

                 Toplam 161 

Tablo 7’de de görüldüğü gibi çalışma kapsamında incelenen iletişim ve medya 
bölümleri en fazla iletişim fakülteleri bünyesinde yer almaktadır. Çalışma 
kapsamında tespit edilen sağlık ile ilgili derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi 
(AKTS) bilgileri Tablo 9’da gösterilmiştir.

 

  
2 AKTS 2  
3 AKTS 1 2 
4 AKTS 1 5 
4.5 AKTES 1  
5 AKTS 1 8 
6 AKTS 3  

 3  
Toplam 5 4 

Yukarıda tabloda da görüldüğü gibi tespit edilen 54 dersin 18 tanesi 5 AKTS, 15 
tanesi 4 AKTS ve 12 tanesi 3 AKTS olarak hesaplanmıştır.

SONUÇ
Medya bireylerin sağlık konusunda bilgilendirilmesinde önemli bir role 
sahiptir. Bu rolde sağlık haberleri üreten sağlık muhabirlerinin etkisi büyüktür. 
Sağlık muhabirlerinin üretecekleri haberler bireylerin sağlıkla ilgili kararlar 
almasında etkili olmaktadır. Bu bakımdan sağlık konularında haberler üreten 
basın mensuplarının bu konudaki yetkinlikleri önem arz etmektedir. Medya 
çalışanlarının önemli bir kısmı iletişim ve medya alanında eğitimler veren 
bölümlerin mezunlarından oluşmaktadır. Bu nedenle de bu bölümlerden 
mezun olanların sağlık haberciliğine ilişkin dersler almaları mesleki açıdan 
önem taşımaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de iletişim ve medya alanında lisans 
eğitimi veren bölümlerin ders müfredatları incelenerek sağlık haberciliğine 
ilişkin derslerin varlığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
Yapılan araştırma sonucunda Türkiye’de iletişim ve medya bölümlerinin lisans 
eğitimi ağırlıklı olarak devlet üniversitelerinde verildiği tespit edilmiştir. 
Araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda iletişim ve medya 
alanında eğitim bölümlerin ağırlıkla iletişim fakülteleri bünyesinde yer aldığı 
tespit edilmiştir. Ayrıca bu fakültelerin bünyesinde öncelikli olarak Radyo, 
Televizyon ve Sinema, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinin 
açıldığı görülmektedir. Çalışmada iletişim ve medya alanında eğitim veren 
bölümlerde sağlık ile ilgili 14 fark dersin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu dersler 
arasında Türkiye’de en fazla Sağlık İletişimi adlı dersin okutulduğu anlaşılmıştır. 
Bununla beraber iletişim ve medya alanında eğitim veren bölümlerin ders 
müfredatlarında yer alan sağlıkla ilgili derslerin yetersiz görülmektedir. 
Araştırma sonucunda ortaya çıkan bir diğer sonuçta zaten kısıtlı sayıda olan 
sağlık haberciliğine ilişkin derslerin büyük çoğunluğunun seçmeli bir şekilde 
okutulması olmuştur. Çalışmada tespit edilen bir diğer sonuç ise sağlık ile ilgili 
derslerin ağırlıklı olarak 4. Sınıfta okutulması olmuştur.
Yapılan araştırma sonucunda sağlık ile ilgili derslerin en fazla iletişim fakültesi 
bünyesinde faaliyet gösteren bölümlerin müfredatında yer aldığı tespit 
edilmiştir. Çalışmada elde edilen bir diğer sonuçta sağlık ile ilgili derslerin 
en fazla 5 AKTS kredi ile okutulması olmuştur.   Türkiye’de iletişim ve medya 
alanında lisans eğitimi veren bölümlerinin sağlık haberciliğine ilişkin derslere 
yaklaşımlarının ortaya konulması ve Türkiye’deki sağlık haberciliğine ilişkin 
derslerin genel durumunu görme ve bu alanda bilincin oluşturulması açısından 
önemli bir katkısı olduğu düşünülen bu çalışmanın iletişim ve medya alanında 
eğitim veren bölümlere ışık tutması beklenmektedir.
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V. OTURUM SAĞLIK EĞİTİMİ VE  KALİTE

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARINDA MALPRAKTİS 
 

Cengiz MORDENİZ5 
ÖZET 
Son yıllarda popülaritesi artan ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamanın ve 
uygulayıcıların kontrol altına alınmaya çalışıldığı bir dönemde, tamamen de 
masum olmayan bu uygulamaların neden olacağı olumsuzluklar ve özellikle 
komplikasyon ve malpraktis olgularının da dikkate alınması gerekmektedir. 
Bu nedenle bu uygulamaların eğitimlerinin daha titizlikle düzenlenmesi 
ve uygulamalarda belli asgari standartların  yerleştirilmesi önemlidir.  Bu 
bağlamda her uygulamayla ilgili kanıta dayalı tıp gözlüğünden mevcut bilimsel 
makale ve yayınlarla yan etkiler ve komplikasyonları irdelenmeye çalışıldı. 
Özellikle çocuklara yönelik uygulamalarda anne-babanın tutumu önemlidir.  
Anahtar sözcükler: geleneksel ve tamamlayıcı tıp, malpraktis, komplikasyon 
 
MALPRACTICE IN TRADITIONAL AND COMPLEMENTARY MEDICINE 
APPLICATIONS 
 
SUMMARY 
In the recent years complementary and traditional medicine is becoming 
very popular. The Ministry of Health has issued new regulation for the 
practice and training of such applications. It is obvious that none of these 
applications is innocent. Most care has to be shown for training and 
establishing minimum standards to reduce complications and malpractice 
problems.  Each application is reviewed for side effects and complications 
by the existent scientific abstracts and studies based on evidence based 
medicine. Especially the children have to be  considered a special group 
together with their parents in appliying alternative therapy methods. 

Key words: traditionla and complementary medicine, malpractice, complications 
           
 Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, genelde inançlara dayanmakta 
olup  temel aldığı  biyokimyasal hipotezleri kanıtlanmamıştır  ve  yapılan 
çalışmaların metodolojisi güçlü değildir. Birleşmiş Milletler Ulusal 
Sağlık Enstitüsü geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini, temel tıp 
uygulamalarını tamamlayacak tanı, tedavi ve koruma sistemi olarak 
tanımlamıştır.  (Posadzki, Watson, Alotaibi, & Ernst, 2013) 
                                                          
 

5 Doçent, NKÜ,cengizmorster@gmail.com
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Dünya Sağlık Örgütü, geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini, “sağlığı 
korumak, bozulduğunda ise dengelenmesini sağlamak için yararlanılan kültüre,  
gelenek ve inanca dayalı bilgi ve uygulamalar toplamı” olarak tanımlamıştır.   
Dünya ülkelerine baktığımızda, Çin’de geleneksel ve tamamlayıcı tıp 
uygulanan 170 geleneksel tıp araştırma enstitüsü vardır. Sağlık sigortası 
geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını da kapsamaktadır.  
Japonya’da hekimlerin %72’si geleneksel Japon kampo tıp yöntemlerini 
uygulamaktadır. Seksen tıp fakültesinden onsekizinin programında 
geleneksel ve tamamlayıcı tıp eğitimi verilirken, 46 fakültede başlı 
başına dört yıllık eğitim verilmektedir. (Watanabe, et al.,2011)    
ABD’de hastaların %46,3 ünün tamamlayıcı tıp uygulamalarına başvurduğunu, 
harcanan tahmini bütçe  olan 21.2 milyar doların  %12,2’ sini kendilerinin ödediği 
belirtilmiştir, çünkü   karyopraktik dışındaki geleneksel ve tamamlayıcı tıp 
uygulamalarda sigorta şirketlerinin  çok yüksek ek ödemeler istemektedir. Eğitim 
ise tıp fakültelerinde  dört yıllık programlar olarak düzenlenmiştir. (Misra,2015) 
Küba’da nüfusun %60’ı geleneksel ve tamamlayıcı tıbbı kullanmakta ve 
hekimlerin %60’ı da böyle bir  eğitim almaktadır. ( Escalona, et al.,2015) 
Avrupa’da homeopati yaygın olsa da, hala 22 ülkede bu konuda yasal düzenleme 
yoktur. (Hart,2018) Etiyopya’da halkın %80’i geleneksel ve tamamlayıcı tıp 
uygulamalarına güvenmekle birlikte, uygulayıcıların genelde resmi eğitimi 
olmayan yaşlı kadınlar olması yüzünden bu hizmetlerin sigorta tarafından 
karşılanmadığı belirtilmiştir. (Kassaye, Amberbir, Getachew, & Mussema,2007) 
Türkiye’de ise bu konuda yapılacak her türlü girişim Sağlık Bakanlığı 
kontrolüne verilmiş ve 2014 yılında bir yönetmelik yayınlanmıştır.   
Sosyal Güvenlik Kurumu, geleneksel ve tamamlayıcı uygulamalarını   sağlık 
hizmeti olarak kabul etmediğinden bedellerini hastaların kendilerinin  
ödemesi gerektiğini belirtmiştir. Böyle bir yaklaşım bu yöntemleri 
ayrıcalıklı kabul edip sağlık hizmetlerinin sunumunda eşitsizlik yaratacaktır.                                                                
Sağlık Bakanlığı’nın   “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp  Yönetmeliği”  
aşağıdaki 15 yöntemi kabul etmiştir: Kupa uygulaması, Akupunktur, 
Apiterapi, Fitoterapi, Hipnoz, Sülük tedavisi, Homeopati, Kayropraktik, 
Maggot (larva) tedavisi, Mezoterapi, Ozon tedavisi, Proloterapi, 
Refleksoloji, Osteopati, Müzikoterapi.  (Şimşek et al, 2017) 
ürk Tabipler Birliği yönetmelikle ilgili  aşağıdaki eleştirileri rapor etmiştir:    
1. Yönetmeliğin hazırlığında Tıbbi kurul, dernek ve örgütlerinin görüşleri 
alınmamıştır.   tıpta uzmanlık eğitiminde kazanılan yetkinliklerle; eşdeğer 
tutulması tıp uzmanlığını küçültmüştür.    
2. Yönetmelikte belirtilen 15 adet  uygulamada  her türlü sağlık sorununda 
kullanılabileceğini  düşündürecek kadar geniş tutulmuştur. Bunun yanında   
endikasyon ve kontrendikasyonlar bazen birbiriyle çelişmektedir. Bu konuda 
yeterli bilimsel  çalışma yapılmamış veya bilimsel katkısı kanıtlanmamış 
yöntemler hastaları boşuna umutlandıracak ve kafalarını  karıştıracaktır.  
3. Net olmayan ifadeler süistimale müsait olup, çaresiz kronik hastaları yanlış  
yönlendirebilecektir.     

4.  Etkinliği kesin kanıtlanmamış uygulamaların reklamı hastaları yanıltabilecek 
ve     komplikasyonlara yol açabilecektir.   
5. Yardımcı sağlık personelinin, görev kapsamı ve eğitimi tanımlanmadığı 
gibi bu kişilerin yapacakları tanıtım faaliyetlerinin kapsamı ve sınırları da 
belirlenmemiştir.  Bu endişeler bağlamında her bir uygulamayı gözden 
geçirecek olursak: 
 
1. HİRUDOTERAPİ (TIBBİ SÜLÜK TEDAVİSİ)         
Hirudoterapi, tıbbi sülükler kullanılarak , eski çağlardan beri, savaşlarda yara 
tedavisinde etkili bir tedavi olarak uygulanmaktaykenk, günümüzde en çok 
rekonstrüktif cerrahide, kopan uzvun yerine dikilmesinde ve flep cerrahisinde, 
kanlanmayı sağlamak amacıyla modern tedaviyi destekleyici bir yöntem olarak 
yeniden önem kazanmıştır.  Tıbbi sülükler kan emerken  dokuya, içerisinde 
analjezik, antikoagulan, anti-inflamatuar, miyorelaksan, immun modülatör, 
vasküler sirkülasyon düzenleyici ve hipoksiyi giderici biyoaktif maddelerin 
bulunduğu bir salgı bırakırlar. Pubmed arama motorunda hirudo medicinalis, 
Hirudotherapy, leech theraphy anahtar  sözcükleri ile yapılan  aramalar sonucunda   
hiç WHO raporu veya Cochrane derlemesi bulunmamıştır. Osteoartritte medikal 
sülük tedavisinin etkin olduğu bildirilse de, yapılan çalışmalarda hastaların tıbbi 
geçmişleri, önceden cerrahi geçirip geçirmedikleri, osteoartrozun derecesi, 
semptomların süreleri, eşlik eden başka hastalıkların  varlığı belirtilmediğinden, 
çalışmaların metodolojisi zayıflamaktadır.  Nereye,  kaç tıbbi sülüğün ne 
süreyle tutulacağı  kesin değildir. Sülük tedavisine bağlı komplikasyonlar 
Aeromonas Hydrophila enfeksiyonları, hepatit, uzun süren kanama, anemi, 
ve alerjik durumlar olarak sayılabilir. (Wollina, Heinig, & Nowak ,2016)      
Sülük dış yüzeyinde, ağız florasında, yemek borusunda ve bağırsağında 
simbiyotik olarak yaşayan Gram negatif A. hydrophila bakterisi, kan 
emme sırasında dokuya geçerek insanlarda ve  hayvanlarda  bağırsak 
ve bağırsak dışı,  enfeksiyonlara neden olur. ( Aydin, et al., 2004)                          
Sülük uygulama alanında kan dolaşımının bozulması, yara enfeksiyon riskini 
artırmaktaysa da kemoprofilaktik antibiyotik uygulaması ile bu komplikasyon 
önlenebilmektedir. A.hidrophila, amoksisilin / klavulanik asit ve ikinci 
jenerasyon sefalosporinlere karşı dirençliyken seftriakson gibi üçüncü kuşak 
sefalosporinler veya siprofloksasin ve ofloksasin gibi kinolon antibiyotiklerine 
duyarlı bulunmuştur.  Selülit, abse ve hatta sepsis komplikasyonları bildirildiği 
için hirudoterapi sırasında profilaktik antibioterapi önerilmektedir. Sülük üretim 
tanklarındaki aeromonas türlerinden çoğu ciprofloksasine duyarlı olduğu 
için üretim tanklarının kontrolü ve denetimi de  ayrıca önem kazanmaktadır. 
(Verriere, et al.,2016).  Ayrıca sülük kan emerken zorla kaldırılırsa çeneleri yarada 
kalacağı için enfeksiyon, ekimoz ve skara neden olabilir. Aids ve viral hepatit 
gibi  kan yoluyla bulaşan enfeksiyonların kontaminasyonu da, sülük tedavisinin 
diğer komplikasyonlarındandır. (Shivaramaiah, Aradhyamath, & Hiremath, 2015) 
Uzun süren kanama ve anemi gibi diğer yan etkilerin insidansı, sülük tedavisinin 
uzamış süresi ve kullanılan yüksek miktarda sülük sayısı ile doğru orantılı olarak 
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artmaktadır. (Houschyar, et al.,2015) Sülük tedavisi sırasında vazovagal atak 
veya senkop bildirilmiştir. Sülük tedavisi sonrası ilk birkaç gün içinde sülük ısırığı 
yerinde geçici kaşıntı görülebilirse de kaşımamak gerekir. (Michalsen,2007)                          

2. AKUPUNKTUR          
‘‘Acu-Puncture”, iğne-batırmak anlamında olup vücudun belirli noktalarına çelik, 
gümüş veya altın iğne batırarak uygulanan bir yöntemdir.(Wancura-Kampik, 
2017) WHO raporlarında lokomotor sistem ağrılarında, tedaviye ek olarak 
akupunktur   önerilmektedir.  Tenisçi dirseğinde akupunktur uygulamasından 
2-6 hafta sonra ağrıda azalma   görülmüş olsa da uzun dönemde etkisi belli 
değildir. (Pereira, Mesquita, & Martins-DaEncarnação, 2016) Pub med 
arama motoru içinde bulunan akupunktur ile ilgili yayınların geçerlilikleri ve 
yeterlilikleri tartışmalı olup daha fazla hasta sayısı ile yapılan yeni  çalışmalara 
gerek vardır. Ernst (Ernst,2012), 2007 yılında yayınladığı cochraine derlemesinde 
, başta gelen yanlış olarak randomize kontrollü çalışmalardaki metodolojik 
yetersizlikleri belirtmiş ve   genelde plasebo etkisinin kontrol edilmediğini 
bildirmiştir. Zaten, Cochraine derlemelerinde lokomotor sistem hastalıklarında 
akupunkturun direkt değil, ancak ana tedavilere yardımcı olarak kullanılması 
önerilmiştir.  Ayrıca, akupunkturistlerin bilimsel çalışma planlama ve yazma 
konusunda deneyimsiz oldukları için, kötü tasarlanmış çalışmalardan da  iyi sonuç 
çıkarabilmektedirler. Aynı araştırmacının  2011 yılındaki  yeni derlemesinde ise 
akupunktur ile ilgili yayın sayısının arttığını ancak bunların çoğunun Çin’den 
gönderilen olumlu sonuçlanmış makaleler olduğunu belirtmiştir.   
  
3. FİTOTERAPİ            
Fitoterapi, hastalıkların tedavisinde bitki ve bitki özlerinin kullanılmasıyla 
yapılan bir yöntemdir. Fitoterapiyi yok saymak kadar, her derde deva olduğunu 
iddia etmek de o kadar yanlıştır.   (Nazlıkul ve Eraltan, 2002). Türkiye’de halkın 
bitkilerle tedaviye yoğun ilgi göstermesine rağmen, eğitim almamış, sağlık 
personeli olmayan kişiler tarafından yapılan bilgilendirmeler yüzünden halk 
yanlış yönlendirilmektedir. Bitkisel ürünler genelde ilaç değil gıda katkısı 
olarak kabul edildiğinden,  takipleri yeterince sıkılıkta yapılmamaktadır. Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından kurulan Bitkisel İlaçlar (IRCH) Uluslararası Düzenleyici 
İşbirliği, hangi bitkisel ürünün hangi durumda nasıl kullanılacağı konusunda net 
tanımlar yapmamakla birlikte, bitkisel kaynaklı ilaç kullanımlarında özellikle 
radyoaktif, kimyasal, biyolojik kontaminasyonlar bakımından ciddi raporlar 
oluşturmuştur. Tıbbi bitkilerin etkinlik ve güvenirliliğini belirleyecek daha iyi 
tasarlanmış, daha çok hasta üzerinde çalışılacak ve  plasebo etkisinin de kontrol 
edildiği uzun süreli izlenecek yeni araştırmalar gerekmektedir. Kanada’da 
bitkisel ürünler de ilaç olarak kabul edilmiş olup kayıt adı veya ilaç kimlik 
numarası verilerek bileşimin incelenmesi ve işaretlenmesi zorunlu tutulmuştur.   
Herbal therapy, anahtar sözcüğüyle aramada çalışmaların çoğunun başta Çin 
olmak üzere Uzak Doğu’dan geldiğini, Batı’dan çok az yayın bulunmaktadır. 
Mevcut araştırmalarda takip süreleri genelde kısa olduğundan, uzun dönem 

sonuçları henüz belli değildir ve araştırmalar yeterli hasta ve denek üzerinde 
yapılmamıştır.  Çoğunlukla, doğal tedavi yöntemlerinin zararsız olduğuna 
inanılsa da hastaların, bitkisel ürünlerin yan etkilerinden kaynaklanan ciddi 
komplikasyonlara maruz kaldığını söyleyen yayınlar ortaya çıkmaktadır. 
(Nance,2015) Her ilaçta olduğu gibi bitkisel ürünlerinde yan etkileri, ilaç-
besin, ilaç-ilaç etkileşimleri ve kondrendikasyonları olduğu bilinerek uygun 
hastalarda kullanılmalıdır.  Bir çok ülkede, bitkisel ürünler standardize halde 
eczane ve marketlerde satılmaktadır. Bu standartlar ise, ESCOP (European 
Scientific Cooperative on Phytotherapy) ve Komisyon E gibi kuruluşlar 
tarafından oluşturulan monograflar (literatür ile desteklenmiş kılavuzlar) 
ile belirlenmektedir.  ( Uğurlu, Üstü, & Dağcıoğlu , 2016) Bitkisel ürünler, 
tüm dünyada ve ülkemizde kolaylıkla satın alınabilmekte ve gelişi güzel 
dozda kullanıldığı için  bilinenin ve inanılanın aksine sağlık sorunlarına da yol 
açabilmektedir.   

4. KARYOPRAKTİK 
Kemik ve eklem manipulasyonu olup sinir sistemindeki  baskı, basınç ve sıkışmayı 
gidererek rahatlama sağlar ve boyundaki yükü hafifletip ağrıyı geçirdiği rapor 
edilmiştir. (Nazlıkul & Eraltan,2002) Karyopraktik sonrası siyatalji bulgularında 
azalma olduğunu bildiren çalışma ve derlemeler dikkate alındığında lomber ve 
servikal  bölgeden kaynaklanan kronik ekstremite semptomlarının tedavisinde 
kanıt düzeyi çok düşüktür. Hatta torasik radikülopati tedavisiyle ilgili  hiç kanıt 
yoktur. ( Lewis, et al.,2015) . Cochrane veritabanındaki çalışmalar dikkate 
alındığında , bel ağrısında, ağrı tedavisinde etkinliğini kanıtlamaya yetecek 
derecede yüksek kanıt düzeyi bulunmamaktadır.  (Rubinstein, Terwee, 
Assendelft, Boer, & Tulder, 2013). Üst ekstremitede, omuz ağrılarında (Peek, 
Miller, & Heneghan ,2015) ve bacak problemlerinde (Fraser, Corbett, Donner, 
& Hertel, 2017) karyopraktik tedavi etkinliği ile ilgili mevcut az  sayıdaki 
araştırmanın ise kanıt düzeyi düşüktür. Bu uygulama suistimal edilmeye uygun 
olduğundan  bir çok ülkede  karyopraktik ile çok fazla hasta gereksiz yere tedavi 
edilmeye çalışılmaktadır.  (Saad,2009). Karyopraktik uygulamalarının koruyucu 
bir araç olduğu söylense de gereksiz manipulasyonların hastayı riske sokabildiği 
hatta hastaların yaklaşık yarısında geçirilebilir   lokal ağrı saptanmıştır. (Cassidy 
et al,2017) Etkinliği belirsiz olan karyopraktik manipülasyonları sonrası 
literatürde 26 ölüm olgusu bildirildiği düşünülürse ciddi yan etkilere yol 
açabileceği dikkate alınmalıdır. Ölüme sebep olan patolojinin,   vertebral arter 
disseksiyonuna yol açan vasküler kazalar olduğu belirtilmiştir. Bu konuda tam 
denetim ve kontrolün olmaması, komplikasyonların her zaman belirtilmemesi, 
karyopraktik tedavi alan hastaların karşılaşabileceği riskler konusunda mutlaka 
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini gerektirmektedir.   (Terrett,2010)  
Kanada’da akredite edilmiş 4200 saatlik bir eğitim programı gerekirken ABD 
de  akredite edilmiş 90 saatlik bir eğitimden en az ¾ ortalama ile mezun olma 
şartı bile karyopraktik uygulamalarının hala kanıta dayalı tıp standartlarına 
uymadığını  göstermektedir. (Marcus & Mccullough,2009). 
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Karyopraktik uygulaması ile ilgili  aşağıdaki yorumlar özetlenebilir: 
1. Karyopraktiğin  etkisi olduğu henüz tam olarak kanıtlanmamıştır.   
2.  Karyopraktik uygulamalar , kanıta dayalı tıp standartlarına uygun değildir. 
3.  Gereksiz tedavi  hastanın suistimaline yol açmaktadır. 
4.  Risk –fayda analizi yapıldığında  riskler faydaya baskın olabilmektedir. . 
5. Akredite edilmiş uzun süreli standart eğitim sonrası bile komplikasyon 
olduğu düşünülürse, yönetmelikte belirtilen yetersiz eğitim sonrası hastaların 
risk altında olacağı unutulmamalıdır.    
6.  Yeterli bilimsel kanıt eksikliği, ölüm dahil komplikasyonlara yol açtığı ve  
suistimale açık olduğu göz önüne alındığında  karyopraktik uygulamasının  
bilimsel bir tedavi yöntemi olarak kullanılması düşünülemez.  

5. PROLOTERAPİ  
Proloterapi lidokain-lokal anestetik enjeksiyonu ile iyileşme sağlayan bir tedavi 
yöntemidir. Her ne kadar proloterapinin 24 kas iskelet sistemi hastalığında 
kullanıldığı söylense de A sınıfı Ortopedi ve Fizik Tedavi dergilerinde   
proloterapinin etkinlik ve güvenilirliğini kanıtlayan yeterli çalışma yoktur. 
Enjeksiyon bölgesinde  2 haftaya kadar uzayan ağrı, şişme, kızarma, sıcaklık 
veya sinir hasarı olabilir ve enfeksiyon riski vardır. Proloterapide başarı oranı 
düşüktür ve 20 seansa kadar uzatmak gerekebilir (Roy & Walker,2013). 

6.  OZON TEDAVİSİ  
Medikal ozon uygulayarak doku ve hücrelerin oksijeni en iyi şekilde kullanmasını 
sağlamaya yönelik bir tedavi şeklidir. Zhang ve arkadaşları (Zhang, Ma, Jiang, 
Ding, & Wang, 2013) oksijen ve ozon  karışımı ile konservatif tedaviye yanıt 
vermeyen  disk hernisi hastalarında ağrıyı azalttığını belirtmişlerdir.  Ozonu 
tek başına uygulamayla oksijen ve steroid ile birlikte uygulama arasında 
anlamlı bir fark bulamamışlardır. Ozon kullanımı, perioperatif antisepsi için 
onaylanmıştır.  Yine de ozon tedavisi osteomiyelit, enfekte yara iyileşmesinde 
hiperbarik oksijen tedavisine  alternatif olarak  önerilmiştir. (Ozcan, Muz, 
Altun, & Onal,2018). Lomber disk hernisi, romatoid artrit, cerrahi insizyon 
yeri profilaksisi, ve sement tutunma kalitesi endikasyonları için, uygulaması 
daha kolay olan diğer alternatiflerin kanıtlarının daha güçlü olması ve ozon ile 
ilgili yeterli bilimsel çalışma olmaması ozon tedavisi konusunda tereddüte yol 
açmaktadır. (Kılıç,2018) 

7. KUPA TEDAVİSİ   
uygulaması deride ufak kesikler açılarak yapılıyorsa hacamat tedavisi senir. 
Kupa uygulaması konusunda yeterli bilimsel kanıt ve veri bulunmaması, 
etkinliği ve güvenilirliğini tartışmalı hale getirmektedir. Kupa uygulamasından 
sonra kanama, eritem, ödem ve ekimoz görülür. Bunların dışında yanık ve 
trombositopeni de bildirilmiştir. Ayrıca baş dönmesi, bulantı da görülebilir.  
(Peng & How, 2013) 

8. HOMEOPATİ         
Sağlıklı insanlarda hastalık semptomlarına yol açan belirli bir doğal maddenin 
dilue formunun çok az miktarda hasta bireylere uygulandığında, benzerler 
kuralına göre hastalık semptomlarını hafiflettiği, immun sistemin uyarılmasıyla 
iyileşmeyi hızlandırdığı  düşünülmektedir. Diz cerrahisi sonrası postoperatif 
ağrı tedavisinde  geleneksel ve tamamlayıcı  tıp uygulamalarının derlendiği 
bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bir tek araştırmada dizdeki şişin azaldığı ancak 
ağrıda değişiklik görülmemiştir. (Barlow T., Sownham &Barlow D, 2013) Kas 
iskelet sistemi hastalıklarında homeopati ile ilgili yapılan az sayıda çalışmada 
görülen etkinin plasebo etkisi olduğu düşünülmüştür. Zaten homeopati 
konusundaki makalelerin SCİ kapsamı dışındaki dergilerde yayınlandığı 
görülmüştür. (Khurana, Manchanda, Mittal, Taneja, & Haselen,2015) 
 
9.OSTEOPATİ  
Eklemlerin, omurganın, perriferal yapıların ve yumuşak dokuların 
rahatsızlıklarının ve ağrılarının manuel uygulamayla tanı ve tedavisinin 
yapılmasıdır.  Eğitim programında kontrendikasyonlar özellikle belirtildiğinden, 
tıbbi uygulamaların yetersiz kaldığı durumlarda veya yan etkilerini azaltmak 
için tedaviye yardımcı bir yöntem olarak eklenmesinin yararlı olabileceği ve bu 
anlamda güvenli biçimde kullanılabileceği önerilmektedir. Kontrendikasyonlar 
geniş cilt yaralanmaları, enfekte açık yaralara, alerjik reaksiyonlar, gebelik ve 
çocuklardır. Karın, boyun ve sırta olan uygulamalarda otonom sinir sistemi 
tetiklenebileceğinden dikkat edilmelidir.   
 
10.MEZOTERAPİ 
Cilt altındaki kollajen, elastin gibi yapıtaşlarını uyararak intradermal veya 
subkutan çok ince iğnelerle bir takım bileşikler enjekte ederek etki sağlayan 
bir tedavi yöntemidir. Son zamanlarda iğnesiz  mezoterapi de tanımlamıştır.   
Saç mezoterapisi, .ince uçlu iğneler kullanılarak saç derisinin dermis tabakası 
uyarılıp saç kökü için gerekli mineraller, vitaminler ve düzenleyicilerin 
dokuya minimal dozajlarda mikroenjeksiyon ile verme yöntemi olup FDA 
(Amerika Sağlık Örgütü) tarafından onay almıştır.  Mezoterapiye özgü madde 
olmadığından malpraktis açısından sigorta şirketleri açısından yasal sorunlara 
neden olabileceği belirtilmiştir. Cochrane veritabanında lipolysis, mesotherapy 
anahtar sözcükleri kullanılarak yapılan aramada ortaya çıkan çalışmalar etkinlik 
ve güvenilirlik bakımından yeterli bilgi vermemekle birlikte komplikasyonlar ile 
ilgili olgu bildirimleri bulunmaktadır. Mezoterapi bilimsel standardizasyondan 
uzak, belli bir kılavuza bağlı kalmadan güvenilirliği kanıtlanmamış maddeler 
ile uygulanan ve bu yüzden ciddi yan etkilere neden olabilecek bir yöntemdir. 
Kontrendikasyonlar listesinde akut enfeksiyonlarda kullanılmaması gerektiği 
belirtilirken endikasyonlar içinde artrite yani akut eklem infeksiyonuna yer 
verilmesi birbiriyle çelişmektedir. Mevcut literatür ışığında yeterli bilimsel 
destek olmadığı için  mezoterapinin  bilimsel bir tedavi yöntemi olarak 
kullanılması kabul edilmemektedir. Enjeksiyon yerinde hastanın duyarlılığına 
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bağlı olarak iritasyon, yanma, morarma , şişlik, batma hissi , uyuşukluk, renk 
değişikliği ve ağrıya neden olabilir.  Bulantı, kaşıntı ve kızarıklıklar görülebilir. 
Uygulama sonrası kasları zorlayabilecek spor hareketlerinden ve dar 
giyinilmesinden kaçınılması istenir. (Sivagnanam,2010) 

11. REFLEKSOLOJİ: 
Özel parmak yöntemleriyle ayakların belli refleks noktalarına özel ovma 
hareketleriyle, yapılan bir tedavi yöntemidir. Uygulama sonrası konfüzyon 
ve depresyon, ishal, baş dönmesi, ateş ve terleme, kas ağrısı, bulantı, ayakta 
hassasiyet görülebilir.  (Akçay & Yıldırımlar, 2018) 

12.  HİPNOTERAPİ:  
Hipnoterapi   dikkatin belirli bir noktaya odaklanmasını sağlayarak uykuya 
benzeyen bilinç değişikliği durumun  kompleks bir yöntemdir;. Hipnoterapi, ağrı 
kontrolü ve yara iyileşmesinde etkilidir.  Bu uygulama da anksiyete,  başağrısı, 
baş dönmesi,  doğru olmayan anılar hayal   etme gibi yan etkilere yol açabilir.  
Hipnoterapinin yol açtığı 50 ye yakın komplikasyondan bahsedilmiş ve bunlar 5 
grupta tanımlanmıştır: 
1. Psikotik semptomlar veya akut panik ataklar 
2. İntihar ihtimali olan depresyon 
3. Semptom uydurma 
4. Uygun olmayan önerilere bağlı yeni semptomların ortaya çıkması 
5. Fiziksel patolojiyi maskeleme Anlaşılmış hedeflerle uyumsuzluk ve mental 
durumun bozulmasına bağlı olarak , hipnoz sırasında ve sonrasında  istenmeyen 
ve beklenmedik düşünceler, duygular ve davranışlar ortaya çıkabilir.  (Eimer, 
2012)           

13. APİTERAPİ 
Başta bal olmak üzere arı ürünleri, ile yapılan tedavi uygulamaları “Apiterapi”  
olarak adlandırılır. (Lourenço, et al., 2014) Propolis, antibakteriyel antifungal, 
antiviral , (Tlak, et al., 2017), antitripanosomal , lokal anestetik (Christina, et 
al.,2018), antienflamatuar (Banskota, Tezuka, & Kadota,2002), antioksidan 
(Akhir, Bakar, & Sanusi,2017) , hepatoprotektif , immunostimulan ve antitümoral 
özellikleri vardır.  (Regueira, et al.,2017) 

14. LARVA TEDAVİSİ  
Sterilize edilmiş sinek larvasının yara bakımında kullanılmasına larva tedavisi 
denir. Ölü dokuyla beslenen larvalar daha derine geçip sağlam dokulara da 
saldırırlar.   Basınç ülseri, mastoidit,  nekroze kitlelerde larvanın enzimleri granüle 
doku oluşumunu uyarır. LDT, bu özelliğiyle diyabetik yaraların tedavisinde 
yaygın olarak kullanılır. Nekroze dokuyu sağlıklı dokudan uzaklaştırmak için 
nekroze dokuyu temizleyen antibakteriyel salgılar. Türkiye’de Tanyüksel ve 
arkadaşları (Tanyuksel, et al., 2005) Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde 
2002 yılında LDT çalışmalarına başlamışlardır. “Larva Tedavisi” olarak da 

adlandırılan Maggot tedavi yöntemi ile kronik yaraların tedavisinde iyileşmeyi 
hızlandırmakta,, maliyeti azaltmaktadır  
Larvalar etkilerini şöyle  
1.Larvalar eriterek sıvı haline getirdikleri dokuyu yerler (Dellantonio,2017) 
2.Yarayı dezenfekte ve sterilize etmek. Larvaların ekzoenzimleri, kronik 
yaralarda,  mikroorganizmaların oluşturduğu biyofilm tabakasının oluşumunu 
inhibe eder. Böylece, larva aslında yaraları bir yerde  sterilize etmektedirler. 
(Blueman & Bousfield,2012). 
3. Yara iyileşmesini uyarmak. Larvalar,  yara üzerinde gezerken oluşturdukları 
mekanik etkiyle yarayı iyileştirirler.  Dezenfektanlara alerjik özellik gösteren 
veya, klinik olarak iyileşmeyen yaralarda kullanılmaktadır .   MDT’de önemli 
bir sorun yaraya ne kadar larva ne süre uygulanacağı konusunda standardın 
olmamasıdır.  Tedavi sırasında hastaların ciddi şikayetleri olmamakla birlikte 
yara dışına kaçan larvalar rahatsızlık verebilir, örneğin anüs çevresinde.   Ayak 
tabanında ülseri olan hastalar maggotları ezebilir. Hastalar   MDT tedavisi 
sırasında ağrılarında artıştan şikayetçi olmuştur. Uygulama sırasında diğer bir 
rahatsızlık oluşan gazın kötü kokusudur.   (Arasiewicz, Szubryt, & Wylędowska-
Kania, 2010).  

15. MÜZİKOTERAPİ
Müzikal seslerin, fizyolojik ve psikolojik etkilerini uygulayan tedaviye 
müzikoterapi denir. Müzikoterapi tedavi tipleri aşağıdaki şekilde sınıflanabilir: 
1. Etkin tedavide  hareketlere pentatonik müzik eşlik eder. 
2. Pasif Tedavi (İmaj Tedavi) Hastalar oturarak veya uzanarak dinlenme sırasında,  
kendilerine göre  seçilen makamlar rahatlatıcı bir ritimle dinletilmektedir. 
3. Baksı Dansı Şamanların, kılkopuz ve dombra çalgıları eşliğinde yaptıkları 
dansa “Baksı Dansı” denilmektedir.   
4. Çalgı  Çalarak Oyalama 
5. Ritim: 
6. Müzik Dinleyerek:  Müzikle Tedavi Uygulamasında Kullanılan Yöntemler : 1.  
Müzik  dinletmek : Kişi kendisine sunulan müziğin etkisinde kalır. Ancak hasta 
ilaçla tedavide olduğu  gibi  dinleyici durumundadır.  
2.  Hasta aktif olarak koroda şarkı söyler. 
3.  Müziği yaratmak :   hastadan sadece uygulamaya katılması değil,  yaratıcı bir 
çalışma göstermesi beklenir 
4.  Dans etme :   

ÇOCUKLARDA ALTERNATİF TEDAVİLER 
Anne-babaları çocukları için geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerine  
yönlendiren olumlu ve olumsuz etkenler belirlenmiştir.   
Olumlu etmenler : 
– Anne-babaların geleneksel ve tamamlayıcı yöntemlerin etkin ve güvenilir 
olduğunu düşünüyor olması, 
– Geleneksel ve  tamamlayıcı  yöntemlerin manevi yönünün olması, 
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– Hastanın tedavide daha aktif olabilmesi ve tedaviyi yönetebileceğini 
düşünmesi  
 – Geleneksel ve tamamlayıcı  yöntemlerin genelde invazif olmaması, 
 – Hekim-hasta ilişkisinin daha  sıkı ve yakın olması   
– Bu yöntemlerin daha  kolay kabul görmesi. 
 Olumsuz etmenler:  
– Sağlık hizmetlerinden memnuniyetsizlik: Hekim-hasta ilişkisinin doyurucu 
olmaması,   hastaya yeterince zaman ayrılmaması ve uzun süre bekleme 
– Tıbbi tedavilerde yan etkilerden korkma, 
– Teknolojik ürünlerden korkma ve kabul etmeme 
– Kuruma olan güven eksikliği, 
– Umutsuzluk 

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TEDAVİLERDE YAN ETKİLER  
Geleneksel ve tamamlayıcı yöntemlerin gittikçe daha fazla  kullanılması yan 
etkilerin görülmesini arttırmıştır. Ancak tıbbi tedavide yarar kadar zararı da  
göz önüne alındığı halde  alternatif yöntemler konusunda yeterli bilimsel 
çalışmanın yapılmamış olması, ve dolayısıyla bilgi eksikliği nedeniyle böyle bir 
risk değerlendirmesi yapılmamaktadır.  Bunun yanında hastalara karşı baskıcı 
bir tutum yerine hastaya alternatifleri belirtilerek tercih hakkı tanınmalı, 
alınacak risk konusunda hastanın kararına saygı gösterilmelidir. Aksi takdirde 
hasta tedaviyi yarıda bırakabilir veya reddedebilir. Epilepside epileptik nöbeti 
tetiklediği bildirilmiştir. (Snozek & Langman,2010). Akupunktur tedavisine 
bağlı kardiyak tamponat ve pnömotoraks gibi doku ve organ yaralanması ve 
özellikle hepatit gibi enfeksiyon yan etkileri bildirilmiştir. Gıda desteklerine 
bağlı yan etkiler de sık görülür.  Alternatif diyetlerin örneğin yenidoğanlarda 
ciddi beslenme bozukluklarına, D vitamini yetersizliğine yol açtığı bildirilmiştir. 
(Niggemann & Gruber ,2003) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarında 
malpraktis sorunuyla karşılaşmamak için yapılması önerilebilecek önlemler 
şöyle sıralanabilir: 
1. Klinik risk seviyesini belirleyin: Mevcut tıbbi literatürü tarayarak etkinlik ve 
güvenlik bakımından uygulamanın kanıt düzeyini araştırın.   
2. Tedavi tercihini destekleyen literatür bilgilerini belgeleyin. Bu konuda 
meslektaşlarla tartışarak görüş alış verişinde bulunmanın yanı sıra hastanede 
bu tür uygulamaları denetleyecek bir konsey ya da komitenin kurulması 
düşünülebilir.  
3. Yapılacak uygulamayla ilgili bütün riskler ve yararlar hastaya açıkça bildirilir 
ve yazılı bir aydınlatılmış onam alınır.  
4. Hastanın mevcut tıbbi yöntemlerle uygulama öncesi, uygulama sırasında ve 
sonrasında monitorizasyonu, ortaya çıkabilecek komplikasyonların erken tanısı 
ve müdahalesini kolaylaştıracaktır. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, hem tıp 
çevrelerinde hem de sosyal medyada tartışılmaya devam etmektedir. Kesinlikle 
karşı olanlar, kullanılan tanımların net olmadığını, güvenilir verilerin yetersiz 
kaldığını, sonuçların istatistiksel yöntemlerle desteklenmediğini, endikasyon 

konulmasında soru işaretleri olduğunu, hastaya yanlış ümitler verildiğini, hasta 
acziyetinin süistimal edildiğini, hiçbir yan etkisi olmayan yöntemler olarak 
abartılı bir şekilde önerildiği, dinsel inanışın da kullanılodığı, etkinin  “plasebo” 
olduğunu iddia etmekteler. Destekleyenler ise, modern tıpta hastanın sadece 
bedeninin dikkate alınıp, bütüncül yaklaşılmadığından ve etyopatolojinin 
ortadan kaldırılmasından çok semptomların baskılanmasına çalışıldığını, sağlık 
sektörünün ilaç ve tıbbi cihaz firmalarının kaygı ve menfaatleri doğrultusunda 
yönlendirildiğini ileri sürmektedirler.  Bir kısım ise bu kadar kesin taraf olmayarak 
geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını tamamen reddetmek yerine 
özellikle tıbbi tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda destekleyici olabileceği, 
hekim-hasta ilişkisinde empati ve tedavinin maliyetini düşürme konusunda 
kullanılabileceğini önermektedirler. Türkiye’de geleneksel ve tamamlayıcı 
tedavilerle ilgili kesin veriler olmamasının nedeni; bu konuda az çalışma yapılmış 
olmasının getirdiği güvensizlik ve eğitimli uygulayıcıların yetersizliğidir.   
Geleneksel ve tamamlayıcı tedavilerle ilgili bazı bilimsel kanıtlar gösterilse de 
hala tartışılan yönleri mevcuttur. Örneğin tedavinin ne derece güvenilir olduğu, 
hastanın diğer mevcut tedavisini ne şekilde etkileyeceği konusunda yeterli 
veri yoktur. (Thomas,2016). Bakanlık yayımladığı yönetmelikle, geleneksel 
ve tamamlayıcı tıp uygulamalarındaki eksikleri tamamlamayı, yetkisiz kişiler 
tarafından ve endikasyon dışı yapılmasının önlenmesini amaçlamış, konu ile 
ilgili eğitimlere ve eğitim veren kuruluşlara belirli bir düzenleme getirerek, 
hangi yöntemlerin hangi durumlarda uygulanabileceğini -sınırlılıkları ile 
birlikte- belirterek, gerekli denetimi sağlayacak bir ortamı meydana getirmiştir.    
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusundaki düzenlemelerin mevzuata uygun 
işlemesini sağlamanın hukuki boyutları olacağından tedavi için kullanılacak 
ürünlerin ruhsatlanması, üretimi, kontrolü ve piyasa denetimi konularında yeni 
düzenlemelere gerek vardır. Ayrıca hem hekimleri bilgilendirici hem de toplumu 
bilinçlendirici toplantılar  yapılması, Avrupa Birliği ve ABD’deki düzenleme ve  
uygulamaların ülkemiz şartlarına uyarlanarak standardize edilmesi, bilimsel 
kongreler organize ederek bilimsel kanıtlar oluşturulması ve bu konudaki 
araştırmaların özendirilmesi gerekmektedir. Tedavi ücretlerinin hastalar 
arasında eşitlik ve adaletli olması konusunda da gerekli özen gösterilmelidir.   
Sonuç olarak, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının öncelikle 
yararlı olduğu konusunda yeterli kanıtın olduğunun belgelenmesi önem 
kazanmaktadır.  Hastayı   sakat bırakacak, geri dönülmez komplikasyonların 
engellenmesi için  tüm uzmanlık dernekleriyle yapılandırılacak bir çalıştay 
düzenlenerek hangi uygulamaların nasıl ve nerede kullanılacağı konusunda 
ve dikkat edilmesi gereken şartlarla ilgili konsensus sağlanarak kılavuzlar 
hazırlanması ve uygulamaların standardize edilmesi ,alternatif uygulamalar 
konusundaki endişeleri giderecektir.   
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MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA SAĞLIK BECERİ LABORATUVARLARININ 
KURULUMU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI ÖRNEĞİ

Nesrin ÖZDİL6 
Özet:
Son yıllarda Meslek Yüksekokullarında bulunan sağlık programı sayısı 
büyük oranda artmıştır. Her yıl bir yenisi eklenen sağlık programları farklı 
olanaklara ve alt yapıya sahip okullarda değişik eğitim model ve programları 
ile uygulanmaya başlanmıştır. Öğrencilerin temel bilgi ve beceriye sahip 
olarak mezun edilmesi yüksek okullarda olması gereken beceri laboratuvarları 
ile mümkün olacaktır. Önlisans Sağlık Programları eğitim standartlarının 
belirlenmesi amacıyla ülkemizde Çekirdek Eğitim Programları (ÇEP)çalışmaları 
2016 yılında başlatılmıştır. Bu çalışmalar içerisinde hazırlanmış olan ÇEP 
Tasarılarında mesleğin minimum çıktıları belirlenirken, yüksek okullarında 
verilen eğitim aşamasında beceri laboratuvarlarının ve uygulamaların 
standartlarına da değinilmiştir. Önce zarar verme ilkesinden hareketle, 
mesleki ve teknik bir eğitim olan sağlık eğitiminde temel becerilerin hastaya 
dokunmadan önce öğrencilere mutlaka beceri laboratuvarlarında verilmesi 
gerekmektedir. Beceri laboratuvarları her yüksekokulda farklılık gösterirken 
asgari bir standart olmaması nedeniyle eğitimde farklılıklar oluşmaktadır. İş 
hayatına dahil olunduğunda çalışılan alan insan hayatıdır ve öğrencilerin temel 
becerileri mutlaka eğitim sürecinde edinerek mezun olması gerekmektedir. 
Sağlık bölümleri açılırken istenen laboratuvar kurulumunda asgari bir standart 
belirlenmesi çekirdek mesleki yeterliliğin oluşmasında katkısı büyük olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Beceri Laboratuvarı, sağlık eğitimi, simülasyon, laboratuvar 
kurulumu, ÇEP 

ESTABLISHMENT OF HEALTH SKILLS LABORATORY IN HIGHER 
VOCATIONAL SCHOOL OPERATING SERVICES PROGRAM EXAMPLES

Abstract: 
Due to the increase in the number of health programs in Vocational Schools 
in our country, different education models and programs have started to 
be implemented in schools with different possibilities and infrastructure. 
Graduating students with basic knowledge and skills will be possible with skill 
labs that should be in high schools. The Core Training Programs (CTP) studies 
in our country were started in 2016 to determine the education standards 
of Associate Degree Health Programs. While the minimum output of the 
profession has been determined in the CTP Drafts prepared within these 
studies, the standards of skills laboratories and practices have been mentioned 
in the education phase given in their colleges.

6İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji Programı
nesrinozdil@ayvansaray.edu.tr

Starting from the hurting principle, basic skills in health education, which is 
a vocational and technical education, must be given to the students in skills 
laboratories before touching the patient. Skills laboratories differ in each 
school, and there are differences in education because they are not the 
minimum standard. When you are involved in business life, the area you are 
working in is human life, and you have to graduate by acquiring the basic skills 
of the students in the process of education. The establishment of a minimum 
standard in the required laboratory setup when health departments are 
opened will have a large contribution to the formation of core professional 
competence.
Key words: Skill Laboratory, health education, simulation, laboratory setup, 
CTP

Giriş
Sağlık sektöründe çalışacak olan sağlık profesyonellerinin eğitiminde beceri 
laboratuvarlarının yeri yadsınamaz. Çünkü günümüz dünyasında bilgi ve 
beceri hızlı bir şekilde değişmektedir. Bir sağlık hizmetinin bekletilmeksizin, 
doğru şekilde, yüksek kalitede ve asıl ihtiyacı karşılamaya yönelik şekilde 
sunulabilmesi için sağlık profesyonellerinin doğru ve güncel bilgiye ulaşması, 
bu bilgiyi kullanması ve gerekli becerilere sahip olması gerekir. Ülkemizde 1920 
yıllarında 2 yıl 6 ay ile başlayan sağlık personeli eğitimi, zaman içerisinde sürekli 
iyileşerek gelişen, 1957 yılında 4 yıla çıkarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
Sağlık Koleji düzeyine gelmiştir. (Şentürk, 2011). Müfredat çalışmasına ise ilk 
olarak 1948 yılında Asuman Türer’in, hemşirelik müfredatını hazırlaması ile 
başlanmış, böylelikle hemşirelik eğitimine verilen önem artmıştır. (Şentürk, 
2011, Yıldırım, 2014) Amacı hemşirelik eğitim standardını yükseltmek, mesleğe 
profesyonel nitelik kazandırmak, ülkenin o tarihlerde var olan sağlık sorunlarını 
çözümleyebilecek lisans düzeyinde eğitici, yönetici ve uygulayıcı hemşireler 
yetiştirmek olan “Yüksekokullar”, yurdumuzda ilk kez 1955 yılında kurulmuştur 
(Velioğlu, 1992). 2547 sayılı yasa ile yükseköğretim kurumlarında; teşkilatlanma, 
işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları, eğitim-öğretim, araştırma, yayın, öğretim 
elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları düzenleyen belirli 
standartlar belirlenmiştir. Yalnızca tek bir anabilim dalı olarak teşkilatlanan 
hemşirelik yüksekokulları doğrudan üniversitelerin rektörlüklerine bağlanmıştır. 
Bu da Hemşirelik eğitimine büyük bir önem verildiğini göstermektedir. Böylece, 
Müfredat ders programları yeniden gözden geçirilmiş ve tüm Hemşirelik 
Yüksekokullarında tek bir program uygulamaya başlamıştır(Şentürk,2011). 
Başlangıcından günümüze kadar süre gelen sağlık eğitiminin tamamında teorik 
bilginin yanı sıra uygulama ve beceri imkanlarının olması da gerekli kılmıştır. 
Bu amaçla sağlık eğitimi veren kurumlarda laboratuvarların olması zorunlu 
kılınsa da asgari ihtiyacı karşılayabilecek standart bir demirbaş veya alan bilgisi 
bulunmamaktadır. Teknolojik ilerlemeler ile laboratuvarlar arasında uçurumlar 
oluşmaya başlamış ancak üstün nitelikli simülasyon laboratuvarları daha çok tıp 
fakülteleri için oluşturulmaya başlanmıştır. 
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Amaç:  Bu araştırma, sağlık programlarına kayıtlı öğrencilerin beceri eğitimlerinin 
verilmesi için laboratuvar kurulumunda yaşanan sıkıntıları tanımlamak ve 
olması gereken asgari standartları belirlemek için yol göstermektir. 
Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini sağlık eğitimi veren yükseköğrenim 
kurumlarının beceri laboratuvarları oluşturmaktadır.
Sınırlıklar: ÇEP çalışmalarına katılan sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının 
hazırladıkları taslaklar ile İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Laboratuvar kurulum 
çalışmaları oluşturmaktadır Araştırma kapsamında sadece ÇEP taslakları 
üzerinden gidilerek araştırma sınırlandırılmıştır. 
Yöntem: Araştırmada YÖK mevzuatı, Sağlık meslek eğitimi verdiğinden 
dolayı Milli Eğitim Bakanlığı ilgili mevzuatları incelenmiş ve ÇEP taslaklarında 
laboratuvar şartlarına ne derece yer verildiği incelenmiştir. 
Bulgular: Yüksek öğrenim içerisinde özellikle önlisans programların eğitiminde 
beceri laboratuvarı kurulması ile ilgili olarak bir yasal bir düzenleme yoktur. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın sağlık eğitiminde bölüm bazında olması gereken 
asgari laboratuvar malzemeleri ve belirli bir alana ait yasal düzenlemeler 
bulunmaktadır. Beceri laboratuvarlarının kurulmasında belirlenmiş bir standart 
yoktur.
 
Sağlık Personeli Eğitimi 
Eğitim, yetiştirme ve geliştirme kavramları sağlık personelinin eğitiminde 
önemli yer tutmaktadır. Kısaca bu kavramlara değinecek olursak; 
Eğitim: Kabul görmüş ve onaylanmış programlar ile, kişinin kendi kendine veya 
tecrübe kazanarak bilgi, yetenek, beceri ve davranışlarında değişiklik yapması 
şeklinde tanımlanır. Eğitim, İşletme içinde veya dışında gerçekleşebilir Aslında 
eğitim kişide gerçekleşen bir değişim süreci olarak karşımıza çıkar (Koçel, 2015). 
Bu süreçte, kişi belli bir amacı gerçekleştirmek veya belli bir hedefe varmak 
için içinde bulunduğu performans düzeyini, hedeflediği ve amaçladığı ulaşacak 
düzeye çıkarmaya çalışır. Oysa sağlık personelinin yetiştirilmesinde eğitim yerli 
olmayıp yeteneğin de geliştirilmesi önemlidir. 
Yetiştirme: kavramı ise, istihdam edilmesi düşünülen kişiye, belirli kademelerde 
yer alan sınırları önceden belirlenmiş işleri yapabilmesi için gerekli olan bilgi, 
yetenek ve davranışların kazandırılma süreci olarak tanımlanır. Yetiştirme, 
verimli çalışma için gerekli işleri doğru yapmak olarak da tanımlayabiliriz. 
(Koçel, 2015). 
Geliştirme: Yetiştirme kavramı sadece belirli bir amacı gerçekleştirme ve kısa 
vadede kişiyi belirlenen alanda istihdama hazırlamaya odaklanırken, geliştirme 
yöneticiyi daha uzun dönemde organizasyonda değişim yapacak personel olarak 
ele alır. Yöneticinin örgütün iç yapısını, işleyişini, toplum içinde konumlandığı 
yeri, işletmedeki rolünü daha iyi görebilme ve yürütüp sürdürebilmesi için 
yetiştirilmesi ve eğitilmesidir. Tüm bunlara istinaden geliştirme, bireyin doğru 
işler yapması için değiştirilmesidir. Yani geliştirme, yetiştirme ile kıyaslandığında 
yetiştirmeye göre çok daha geniş bir kavramdır (Koçel, 2015).
Eğitim hayatında son 10 yılda sağlık personelinin eğitiminde teknolojinin ve 

küreselleşmenin etkisi ile farklılıklar olmuştur. Bir açılıp bir kapanan sağlık 
liselerinin ardından birçok teknik eleman üniversitelerin meslek yüksek 
okullarında ön lisans programı olarak verilmeye başlanmıştır. İş imkanlarının 
fazla olması, piyasada bir çok alana göre daha fazla kazanılması, esnek mesai 
saatlerinin kişilerin kalan zamanlarını diledikleri gibi organize etmeleri bu 
alandaki eğitime arzı arttırmış, arzın artışı ile de çok fazla sayıda programlar 
açılmaya başlanmıştır. Üstelik Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde her eğitimin 
belirli bir standardının olmasına rağmen meslek yüksek okullarında böyle 
bir standartlaşma yoktur. Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde verilen 
eğitimlerde, içerikte teorik bilgi daha fazla olarak yer alırken uygulama süresi 
ve eğitimi ile ilişkili beceride yeterlilik alanına ayrılan zaman her geçen gün 
biraz daha azalmıştır. Öğrencilere becerilerini geliştirmeleri için laboratuvar 
olanakları sunulmamaktadır. Öğrenci sayılarının uygulamaya çıkılacak hastane 
kapasitelerinden daha fazla olması, öğrencilere maaş ödenmesi, yada sigorta 
primlerinin yatırılması gibi yasal zorunlulukların eğitim kurumu yada işletme 
tarafından karşılanamaması, kurum kültürlerine uymayacağı, yada hasta 
memnuniyet oranını düşüreceği gerekçesi ile sağlık işletmeleri stajyer kabulünü 
minimumda tutmaktadır. Bir çok öğrenci hastaya hiç dokunamamakta, hatta 
gözlem bile yapamamaktadır. Bu sebeplerle sahaya gönderilecek öğrencinin 
üniversitelerde beceri anlamında tam donanımlı olarak yetiştirilmesini 
gerektirir. Bu nedenle sağlık programı bulunduran her meslek yüksek 
okulunun belirli standarlarda laboratuvarı, yada beceri laboratuvarlarının 
bulunmasını gerektirir. Oysa 2014 yılı YÖK 2014 Türkiye’de Sağlık Eğitimi Ve 
Sağlık İnsangücü Durum Raporu verilerine göre 183 Meslek Yüksek Okullarının 
44’ünde laboratuvar ve hastane uygulama alanı bulunmamaktadır. (Yüksek 
Öğrenim Kurumu, 2014)) 
Günümüzde akademisyenlerden beklenen roller değişmiştir. Eğitim rollerinin 
sınıfa kayması, eğitimcilerin okul aktivitelerinde yer alırken aynı zamanda 
araştırma yapmalarının beklenmesi, uygulama alanında yeterince rol almalarını 
zorlaştırmaktadır. Uygulama alanları eğitimciler arasında paylaştırılmakta, 
öğrenci sayı her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bu da eğitimin başarılı 
olmasını zorlaştırmaktır. Eğitimciler uygulama alanlarında yukarıda bahsi geçen 
bu sebepler nedeniyle eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranış olarak 
öğrencinin ihtiyaç ve beklentilerini tam da istenen ölçüde karşılayamamaktadır. 
Öğrenciler, sahada, özellikle mesleki beceri gerektiren uygulama ve durumlarda 
eğitimcilerinden destek, rehberlik ve yardım beklemektedir (Hughes, 2004; 
Chapple ve Aston, 2004). Mevcut durumda ülkemizde de hemşirelik eğitimi 
yüksek öğrenim müfredatlarında, eğitimin yaklaşık yarısının uygulama ve 
beceri eğitimi olarak düzenlenmiş olmasına rağmen, bilimsel ve teorik içerik  
uygulama ve beceriden daha fazla vurgulanmakta, bu da olması gereken 
teori ile uygulama arasındaki bağı zayıflatmaktadır. Tüm dünyada hemşirelik 
eğitimlerinde, öğrenci mesleğe hazırlanırken, yaparak öğrenmeyi sağlayacak 
yaklaşımlar hakimdir (Hughes, 2004; Andrews ve Roberts, 2003). Müfredatta 
ayrıca ölçme ve değerlendirmenin beceride yeterliliği de ölçebilecek şekilde 
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olması planlanmalıdır. Sağlık programı öğrencilerinin tüm dünyada kabul 
görmesini sağlayacak uluslararası düzeyde standartların belirlenerek bu 
standartlara uygun becerilerin kazanılıp kazanılmadığının ölçülmesi, bu 
standartlara göre uygun eğitim verilmesi, müfredatların da bu şekilde 
oluşturulması gerekmektedir. Müfredat, kapsamı belirlenirken yenilikler, gelişim 
ve sürdürülebilir bir kalite için verilebilecek en uygun eğitim ve değerlendirme 
süreci de dikkate alınmalıdır (Hughes, 2004). Öğrenciye beceri ve bilişsel 
alanda mesleki yeterliliği kazandırmak tam bir ekip işidir (Burns ve Patersn, 
2005). Beceri eğitiminde yeterlilik ve bu yeterliğin sürdürülebilmesi mesleki 
becerinin verilmesinde gerçeğe en yakın uygulama alanının oluşturulması 
veya öğrencinin gerçek alana sokulması önemlidir (Andrews ve Roberts, 
2003). Fatma Fırat AY’a göre(2007) Rehber hemşire  veya koçluk  öğrencinin 
gerçek bir uygulama alanında mesleki becerilerin tam olarak aktarılmasına 
olanak sağlayan en etkili öğrenme sistemlerinden biridir. Burada dikkat 
edilecek hususu öğrencilerin koç hemşirelere devredilmeden önce gerekli tüm 
mesleki ve teknik becerilere sahip olması gerekmektedir. Tam öğrenme ancak 
öğrenilmiş bilgilerin gözden geçirilerek analizi ve değerlendirilmesinden sonra 
gerçekleşebilir. Tüm bu öğrenme süreçlerinde öğrencilerin bireysel olarak 
desteklenmelerinin sağlanması gerekir.
YÖK’ün 2017 doluluk oranları verilerine göre ülkemizde 185 üniversite ve bu 
üniversiteler bünyesinde kurulmuş 970 meslek yüksek okulu bulunmaktadır. 
Bu üniversitelerde sağlık alanında 113 önlisans programı, 125 lisans programı 
yer almaktadır. (Sarıbıyık, ET. 15.05.2018) 2017 yılı doluluk oranları önlisans 
için %65, lisans için ise %92 civarlarında gerçekleşmiştir. Ön lisanasın %65 
seviyelerinde kalması bu yıl ilkkez uygulanan sınavsız geçişin kaldırılması ile 
sınavda sayısal ağırlıklı olan sağlık programlarına başvuracak adaylarında az 
olduğudur. 
2014 yılı Sağlık Bakanlığı Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsangücü Durum 
Raporu’na göre sadece sağlıkla ilgili eğitim veren meslek yüksek okulları dikkate 
alındığında şu bulgulara ulaşılmaktadır. (n=183) Örneklem içerisindeki meslek 
yüksekokullarının; %9.2’sinde hastane uygulama imkanı yoktur. %41’inde 
Beceri Laboratuvarı varken %58’inde Beceri Laboratuvarı yoktur. %37.7’sinde 
Laboratuvar olarak tanımlanan bir eğitim alanı varken, %62’sinde Laboratuvar 
alanı yoktur. %24’ünde her iki laboratuvar da mevcut iken, %44 meslek 
yüksekokulunda laboratuvar ve beceri laboratuvarının olmadığı saptanmıştır. 
Ayrıca bu %44’lük meslek yüksekokullarda öğrenciler için hastane imkânı da 
bulunmamaktadır.
Bu durumda öğrenciler ya sadece teorik eğitim alarak ya da yetersiz alt yapıya 
sahip laboratuvarlarda eğitim alarak 22 alanda Sağlık Teknikeri unvanı ile 
mezun olmaktadır. Tamamının laboratuvar ihtiyacı olup olmadığı tartışılsa da 
en azından aşağıda yer alan sağlık programlarında mutlaka laboratuvar veya 
atölye kurulumu olmak zorundadır. 
• İlk ve Acil Yardım
• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

•Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
•Anestezi
•Ameliyathane Hizmetleri
•Optisyenlik
•Radyoterapi
•Ortepedik Protez ve Ortez
•Elektronörofizyoloji
•Diyaliz
•Odyometri
•Patoloji Laboratuvar Teknikleri
•Otopsi Yardımcılığı
•Perfüzyon Teknikleri
•Fizyoterapi
•Nükleer Tıp Teknikleri
•Terapi ve Rehabilitasyon
•Dişçilik Hizmetleri
Hastane ve Klinik uygulamalar ile laboratuvar ihtiyacının giderilmesi bir 
seçenek olarak düşünülse de hastane yetersizliğinden veya hastane başına 
düşen öğrenci fazlalığından dolayı bir çok öğrenci sadece teorik düzeyde 
eğitim alarak mezun olmaktadır. Tam teşekküllü hastaneleri bulunan illerde 
öğrenci sayıları çok fazladır. Diğer illerimiz de ise hastanelerde ilgili programa 
yönelik alan bulunmadığından öğrenci eğitimi kadük kalacaktır. Örneğin 
İstanbul ilinde dahi Elektronörofizyoloji öğrencilerinin alanının çok spesifik 
olması sebebiyle klinik uygulama derslerinin hastanelerde verilmesinde bir çok 
aksaklık yaşanmaktadır. Öğrenciler EEG-EMG çekimi olmayan hastanelerde staj 
veya uygulama yapmakta veya hasta sayısının az olması sebebiyle bir çok özel 
kuruluşta hasta danışmanı olarak staj yapmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’na 
baktığımızda ise geçmiş yıllarda çok fazla sayıda ve çeşitlilikte olan bölüm 
sayısı azaltılarak 3 programa düşürülmüştür. Ülke genelinde 425 sağlık meslek 
lisesi mevcuttur. (MEB, Erişim T: 14.05.2018) Beceri laboratuvarı veya standart 
donanım için yasal mevzuatı incelediğimizde Yüksek Öğrenim Kurumunda 
herhangi bir standart bulunmamıştır. Yönetmelik ve yönergelerde kazanılması 
gereken becerilerin uygulamalar ile verilmesini, laboratuvarda bulunan 
5000 dolar üzerindeki cihaz isimlerinin bildirilmesini ve mevcut durumun 
raporlanmasını belirten maddeler bulunmaktadır. Ancak uygulamaların 
yapılacağı bu laboratuvarların sayısı, özellikleri ve donanımı konusunda hiçbir 
ayırıcı ve belirleyici bir madde yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı ise çıkarmış olduğu 
yönetmelikler, Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi Ve Eylem Planı 
(2014-2018) ve Standart Donanım Listeleri ile her bir alanın açılabilmesi için 
bulunması gereken asgari standartları belirlemiştir. Teknisyen yetiştiren bu 
standartlar bile tekniker yetiştiren bir çok üniversite meslek yüksek okulunun 
sahip olduğu olanakların çok üzerindedir. Oysaki iş hayatında “Tekniker” unvanı 
ile teknisyenin üzerinde konumlandırılan personelin eğitiminin alt basamaktaki 
birime göre çok daha iyi olması beklenmektedir.
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Ameliyathane Programı Laboratuvar Kurulumu Örneği
2016 yılında hazırlanan Çekirdek eğitim programları ile Bologna Uyum Süreci 
ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi dikkate alınarak sağlık 
hizmetleri meslek yüksekokullar’ında ve diğer meslek yüksekokullarında yer 
alan Ameliyathane Hizmetleri ön lisans programı eğitiminde gerekli temel 
unsur ve esasların ulusal standartlara göre belirlenmesi, bu standartlara göre 
genel kavram oluşturularak ülkemizdeki Ameliyathane Hizmetleri ön lisans 
eğitimi veren Yükseköğretim Kurumları için belirli bir standardın sağlanması 
amaçlanmıştır.(Özdil, Tatlıoğlu, Elibol, 2017) Bahsi geçen bu çalışma içerisinde 
belirlenen hedef ve ilkeler arasında 
•Mezuniyet öncesi Ameliyathane Hizmetleri ön lisans eğitiminin, ulusal 
yeterlilikler çerçevesinde tasarlanması ve hayata geçirilmesi, bu çerçevede ilk 
olarak Ameliyathane Hizmetleri ön lisans programı mezununun yeterliliklerini 
tespit ederek, programın eğitim sürecinin belirlenen bu yeterlilikler 
çerçevesinde yürütülmesi
•SHMYO Ameliyathane Hizmetleri programına alınacak öğrenci kontenjanlarının 
belirlenmesi, staj ve uygulamalı diğer derslerin uygulamalarının ÇEP baz 
alınarak yapılması ve bu işlemlerin ulusal ÇEP’de yer alan nitelik ve standartları 
kapsayacak şekilde oluşturulması da yer almaktadır. 
Bu ilke ve hedefler doğrultusunda Ameliyathane Hizmetleri Ön lisans 
Programı’nın amacı; bir cerrahi işlem esnasında ameliyathanede ihtiyaç 
duyulan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanması ve ameliyat esnasında 
kullanımını sağlayan, Merkezi Sterilizasyon Ünitesinin(MSÜ) çalışma usullerine 
hakim, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarını bilen ve uygulayabilen, 
ameliyat sırasında hekimin, diğer alanlarda ameliyathane sorumlu hemşiresinin 
yönlendirmeleri ile ameliyathane ekibinin içinde yer alan sorumlu ve yeterli 
ameliyathane çalışanı yetiştirmektir. Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri, 
ameliyathane sorumlu hemşiresinin sorumluluğu altında; oryantasyon 
sürecinde deneyimli rehberler ile birlikte çalışmasını takiben, merkezi 
sterilizasyon ünitelerinde, ameliyat sürecinde hekimin, diğer alanlarda 
ise ameliyathane sorumlu hemşiresinin yönlendirmeleri ile çalışan olarak 
görevlendirilebilir. Ameliyathane teknikerinin görev ve yetkileri 22 Mayıs 2014 
Perşembe 29007 sayılı yönetmelikte aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 
a.Ameliyat odasını malzeme ve teçhizat yönünden cerrahi işlemlerin yapılmasına 
hazır hale getirir.
b.Ameliyat masasını her ameliyattan önce kontrol eder, ameliyata hazır hale 
getirir ve gerekli destek parçalarını hazırlayarak güvenli bir çalışma ortamı 
oluşturur.
c.Ameliyat esnasında çıkarılan herhangi bir cerrahi materyalin uygun bir şekilde 
ilgili birime gönderilmesine yardımcı olur.
d.Her bir işlemden veya ameliyattan sonra ortamın temizlenmesini ve 
dezenfeksiyonunu sağlayarak yeniden kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.
e.Ameliyattan sonra cerrahi aletleri ve malzemeleri temizler, dezenfekte eder 
ve kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.

f.Cerrahi malzemelerin sterilizasyonunu ve uygun şartlarda korunmasını sağlar.
g.Hastanın ameliyat odasına alınmasına, pozisyon verilmesine ve ameliyat 
sonrası nakline yardımcı olur.
h.Cerrahi alet ve ekipmanların periyodik muayenelerini yaptırır ve olası 
arızalarını zamanında haber verir.
i.Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe 
yardım eder.
j.Ameliyathanede hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili önlemleri alır ve uygular.
k.Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesini uygular. 
l.Operasyon odasında ekibi ile operasyon gereklerine uygun olarak uyumlu 
çalışır.
m.İstatistiki dokümanları hazırlar ve üst yönetime raporlar.
n.Kalite sisteminin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
o.Ameliyat odasının ısı ve nem kontrolünü yapar. 
Tüm bu aşamalar göz önünde bulundurulduğunda hazırlanan ÇEP Taslağında 
Tablo 1’de yer alan öğrenme düzeyleri belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda görülen 
asgari öğrenme düzeylerine ulaşılabilmesi için ülkemizdeki Ameliyathane 
Hizmetleri programına sahip tüm meslek yüksekokullarında, öğrencilerin 
aşağıda sıralanan olanakların ve ekipmanın bulunduğu bir ameliyathane 
simülasyon laboratuvarına sahip olması gerekliliği tanımlanmıştır.
1-Ameliyathane simülasyon ortamı oluşturulmalıdır. Ameliyathane 3 adet 
ayrılmış alandan oluşmalıdır.
2-İlk girişte giyinme kabini olan alan; Steril Olmayan Kritik Alan: Ameliyathanenin 
hastanenin diğer birimleri ile bağlantı ve iletişiminin sağlandığı kısımdır. “Kritik 
Alan” olarak adlandırılan ve görülebilecek şekilde yeşil renk ile belirtilmiş 
olmalıdır. Öğrenciler bu alanda ayakkabı ve kıyafet değişimi yapacaklardır. 
Galoş gibi sarf malzemesi bulunmalıdır.  
3-İkinci alan olan Temiz, Yarı Kritik Alan: Steril ve steril olmayan alanlar arasında 
kalan alandır. “Yarı Kritik Alan” olarak adlandırılan ve görülebilecek şekilde sarı 
renk ile belirtilmiş olmalıdır. Öğrencinin ve cerrahi ekibin maske ve bone giyme 
işlemi bu alanda olmalıdır.  
4-Steril Alan: Ameliyat salonları ve steril el yıkama olarak anılan cerrahi 
el yıkamanın yapıldığı kısımdır. “Steril Alan” olarak adlandırılan bölümde 
ameliyathane masası, ve diğer gerekli ekipmanın bulunduğu alandır. 
Görülebilecek şekilde kırmızı renk ile belirtilmiş olmalıdır. Bu alan, cerrahi el 
yıkaması uygulamış olan öğrencinin kapıya dokunmadan geçeceği şekilde 
bar kapısı veya otomatik kapı ile ayrılmış olarak düzenlenmelidir.  Bu alanda 
ameliyathane kıyafeti, maske ve bone ile dolaşma zorunluluğu olmalıdır.
5-Uygulama dersleri için gerekli malzemelerin, korunup, saklanabileceği 
dolaplar bulunmalıdır.
6-Uygulama laboratuvarında, ameliyathane masası, ameliyathane tepe lambası, 
en az bir batın operasyon setini kapsayan cerrahi alet ve ekartörleri, steril ve 
steril olmayan önlük, yeşil örtüler, bohçalar, aspiratör, koter cihazı, Ameliyat 
masası transfer sedyesi, oksijen tüpü ve manometresi, mayo masası, ve gerekli 
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sarf malzemeleri bulunmalıdır. Hedeflenen öğrenme düzeylerine ulaşılması 
için, program kontenjanları uygulama dersleri düşünülerek belirlenmelidir. 
Uygulama alanında maksimum 20 öğrenci olacak şekilde öğrenciler gruplara 
ayrılmalıdır. Stajlar dönem içi ya da yaz stajı olarak uygulanabilir. Staj eğitimi, 
tam teşekküllü kamu veya özel hastanelerin öğrenme hedeflerine uygun 
koşullara sahip ameliyathanelerinde yapılabilir.

 

 

 

1  

2  

3  

4  

 

Bu asgari düzeyler sonrasında Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri Görevleri 
Listesi ve Öğrenme Düzeyleri de belirlenerek taslak YÖK’e sunulmak üzere 
ilgili komisyona gönderilmiştir. 
2016-2017 Eğitim yılında yeni sağlık programlarının açılması planlandığından 
açılacak olan bu programlar için yeni laboratuvar kurulması ve mevcut 
laboratuvarların iyileştirilmesi amacıyla diğer program laboratuvarları 
ile birlikte ÇEP taslağı çerçevesinde Ameliyathane Hizmetleri Programı 
laboratuvarı kurulmak istenmiştir. Kurulacak olan laboratuvar, eğitim sonrası 
çalışacakları alan aynı olduğundan Anestezi Programı ile ortak kullanılacaktır. 
Gerekli araştırmalar yapılmış ancak, mevcut mevzuat içerisinde asgari 
şartları belirleyen bir klavuza ulaşılamamıştır. Bu sebeple Ameliyathane 
Hizmetleri programı olan İstanbul ilindeki laboratuvarı olan üniversiteler ile 
iletişime geçilmiş, ancak laboratuvar envanter listesi, uygulama örneklerine 
ulaşılamamıştır. Üniversitelerin web sayfalarından laboratuvar envanter 
listeleri incelenmiş, mesleki deneyimlere, sektör ile görüşmelere istinaden 
laboratuvarda bulunması gereken asgari demirbaş, cihaz, sarf ve fiziki şartlar 
belirlenmiştir. Plato Meslek Yüksekokulu Sağlık Programları 2016-2017 Eğitim 
Yılı Laboratuvar Kurulumu Projesi hazırlanmış, Proje dahilinde çalışılarak Eylül 
2016 tarihinde başlanılan laboratuvarlar kurulumları Nisan 2017 tarihinde 
tamamlanarak YÖK tarafından yerinde yapılan açılış onayı sonrasında Eylül 
2017’de öğrencinin kullanımına açılmıştır. 

Çözüm Ve Öneriler;
Üniversitelerin veya meslek yüksek okullarında sağlık programları açılışından 
önce uygulama 2016 yılı itibariyle konulan açılış onayı öncesi ziyaretlerin 
yapılması ve bu ziyaretlere göre açılış onaylarının verilmesi yerinde bir 
uygulamadır. Ancak bu ziyaretler öncesinde açılışı yapılmış ancak hala fiziksel 
donanıma sahip olamamış öğrenim kurumlarının da ziyaret edilerek durumun 
yerinde tespiti ile kontenjan azaltma, kontenjan sıfırlama hatta programı 
kapatma gibi yaptırımların uygulanması da eğitimin kalitesinin arttırılmasında 
yararlı olacaktır. Sağlık programlarının ortak alabileceği laboratuvarlar tek 
bir alanda toplanarak verilebilmektedir. Örneğin mesleki Teknik Uygulamalar 
olarak düşünülen, Tansiyon Ölçme, damar yolu açma, İV ve İM enjeksiyon 
uygulama gibi alanlar beceri laboratuvarlarında verilebilmektedir. Ancak alanın 
kendisine özgü olup almak zorunda olduğu temel yeterlilikler çerçevesinde 
bir laboratuvar ihtiyacı esastır. Çok benzer olan iki program tek bir simülasyon 
laboratuvarını kullanabilir. Ameliyathane için yapılacak olan laboratuvarda 
Anestezi programı da uygulama derslerini yapabilecektir. Programa ait bir 
laboratuvar kurulumu yapılırken bulunması gereken asgari laboratuvar 
cihaz, demirbaş, sarf ve fiziki şartların belirlenmesi gerekmektedir. Bunun 
için daha önce çalışılmış olan ÇEP’lerden yararlanılabilir. Bu yeterlilikler ve 
standartlar belirlenirken akademisyenlerin sektör ile işbirliklerinin arttırılması, 
derslerin uygulama alanlarında sektörden kişilerin çağırılarak destek alınması 
gelişimi hızlandıracaktır. Meslek yüksekokullarının birlikte kullanabilecekleri, 
beceri laboratuvarlarının oluşturulması, yada yakınlarında bulunan diğer 
yüksekokulların mevcut atölye ve laboratuvarından yararlanılması, bu amaçla 
protokoller hazırlanarak paylaşıma geçilmesi öğrencinin becerisini arttırmada 
önemli rol oynayacaktır. Sağlık alanında beceri sahibi olarak mezun olacak her 
öğrenci gelecek sağlık hizmetlerinde önemli bir yatırım demektir. Böylelikle 
malpraktis ve zarar verici uygulamaların en aza indirilmesi sağlanacaktır. 
Sağlık hizmetine nerede ve ne zaman ihtiyaç duyacağımız belli olmadığından 
ülkemizde yetişen tüm sağlık personelinin aynı standartta ve beceride 
olması sağlık hizmetlerinin güvenilirliğini arttıracaktır. Belirli periyotlarda, 
alan bilgisine sahip oluşturulacak üniversiteler arası bir kurul tarafından, 
kuruluş onayı almış laboratuvarların da teknolojik ve bilimsel gelişmelere 
ayak uydurabilen, donanımlı meslek elemanı yetiştirebilmeleri için eğitim 
yeterliliklerini sağlamaya devam edip etmediğinin de kontrolünün yapılması 
gerekmektedir. 
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VI.  OTURUM SAĞLIK EĞİTİMİ VE  GÜVENLİK

SAĞLIK İLETİŞİMİNDE SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI: T.C. SAĞLIK 
BAKANLIĞI ÖRNEĞİ

Timur Osman GEZER7 
Özet
Günümüzde insanlar sağlık alanındaki bilgi ihtiyacını birçok farklı kaynaktan 
karşılamaktadır. Bu kaynaklardan biri de sosyal medyadır. İnsanların sağlıkla ilgili 
bilgi ihtiyaçlarını sosyal medya araçları üzerinden karşılamaya başlaması, sağlık 
alanında bilgi üretimi gerçekleştiren kurumları da sosyal medyayı kullanıma 
yöneltmiştir. Bu kurumlardan biri de Sağlık Bakanlığı’dır. Bu çalışmanın amacı, 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın sosyal paylaşım siteleri Youtube, 
Instagram, Facebook ve Twitter’ı nasıl ve hangi amaçla kullandığını ortaya 
koymaktır. Çalışmada öncelikle sağlık iletişimi ve sosyal medya ile ilgili ile 
bilgiler literatür taramasıyla aktarılmış, ardından Sağlık Bakanlığı’nın resmi 
sosyal medya hesapları içerik analizi yönetimiyle incelenmiştir. Araştırma 
sonucunda, Sağlık Bakanlığı’nın 120 günlük süre içerisinden en az Youtube’u 
en fazla ise Facebook’u kullandığı ortaya çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı 
paylaşımlar temalandırılarak incelenmiş, bunun sonuncunda bakanlığın en az 
proje tanımı en fazla ise belirli gün ve haftalar kategorilerinde paylaşımlarda 
bulunduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimler: Sağlık İletişimi, Sosyal Medya, Sağlık Bakanlığı

USE OF SOCIAL MEDIA IN HEALTH COMMUNICATION: A STUDY OF THE 
MINISTRY OF HEALTH (REPUBLIC OF TURKEY)

Abstract
Today, people meet their need for information in healthcare from many 
different sources. One of these sources is social media. In fact, people’s 
need to concieve health related information through social media has led 
to institutions within the health field to the use of social media too. One of 
these institutions is the MoH (Ministry of Health). The purpose of this study 
is to identify the way and the purpose of MoH’s use of social media channels 
such as Youtube, Instagram, Facebook and Twitter. In the study, primarily 
the information on health communication and social media was transmitted 
through the literature, then the official social media accounts of the MoH 
were examined by content analysis management. As a result of a period of 120 
days, the research has showed that Youtube was least and Facebook was most 
used channels by MoH. The documents were examined by themes and it was 
confirmed that project promotion related postings were least and special days 
and weeks related postings were most used catagories by the ministry.

Keywords: Health Communication, Social Media, Ministry of Health
7Öğretim Görevlisi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Görsel, İşitsel 
Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, timurosmangezer@ayvansaray.edu.tr
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Giriş
Günümüzde en fazla kullanılan iletişim araçlarından biri olan sosyal medya, 
hem kişilerarası hem de kitle iletişime olanak sağlayan yapısı sayesinde birçok 
alanda olduğu gibi sağlık alanında da kullanılan etkili bir araç haline gelmiştir. 
Bu durum Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Sağlık Bakanlığı’nı da hareket geçirmiş ve 
bakanlığın Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bazı sosyal medya platformlarına 
dahil olmasını neden olmuştur.Bu çalışmada T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Youtube, 
Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarını nasıl ve hangi 
amaçla kullandığı araştırılacaktır. Bu kapsamda bakanlığın adı geçen sosyal 
medya platformları üzerinden 1 Ocak 2018 -  30 Nisan 2018 tarihleri arasında 
yaptığı paylaşımlar incelenecektir. Çalışma kapsamında bakanlığın yaptığı 
paylaşımlar hem niceliksel olarak tespit edilecek hem de niteliksel olarak 
değerlendirilmeye tabii tutulacaktır. 

Sağlık İletişimi 
Sağlık iletişimi kavramıyla ilgili birçok tanım yapılmıştır. Bu tanımlardan biri de 
“Sağlık iletişimi, sağlığı geliştirmek, bireysel ve toplumsal olarak alınan sağlık 
kararları hakkında insanları bilgilendirmek ve etkilemek için çeşitli iletişim 
stratejilerinin kullanımıdır” (Karagöz, 2016:35). Tabak da (2003:29) sağlık 
iletişimini, sağlığın geliştirilmesi amacıyla bireyler arasında sağlıkla ilgili olarak 
oluşan, etkileşim ve işlemlere iletişim kavram ve kuramlarının uygulanması 
şeklinde tanımlamaktadır.Çınarlı, (2008: 46-47) sağlık iletişiminin, sadece 
bilimsel veri ve hastalıklar tarafından yönlendirilen bir disiplin olmadığını, 
iletişim, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, ekonomi, işletme vb. alanlarla iç içe 
bir süreç olduğu ifade etmektedir. Çalışmanın örneklimi olarak seçilen Sağlık 
Bakanlığı’na göre sağlık iletişimi, halkı sağlık endişeleri hakkında bilgilendirmek 
ve önemli sağlık konularını kamunun gündeminde tutmak için önemli bir 
stratejidir (Sağlık Bakanlığı, 2011:8).Sağlık iletişiminin en temel amacı insanların 
olumlu sağlık davranışı geliştirmelerini sağlamak ve sağlıkla ilgili doğru bilgi 
sunarak yanlış ya da eksik bilinenleri düzeltmektedir. Bu nedenle hedef kitlesi 
doğrudan insan olan sağlık iletişiminin, bu amaçlarına ulaşabilmek için doğrudan 
insanlarla iletişim kurabilecek yöntemleri kullanması gerekmektedir.

Sosyal Medya
Gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte insan hayatına giren internet beraberinde 
birçok yenilik ve uygulamaları getirmiştir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan 
iletişim araçlarından biri olan internet ve sosyal medya sağlık alanında önemli 
bir enformasyon aracıdır.
Toplumun davranışlarını etkilemesi bakımından önemli bir araç olan sosyal 
medya,  diğer insanların davranışlarını etkilemede birtakım avantajlara sahiptir. 
Buna örnek olarak kullanıcıların çok hızlı bir şekilde elde ettikleri geri bildirimler 
gösterilebilir (Vural ve Bat, 2010:3348).Sosyal medya konusuna girildiğinde, ilk 
karşılaşılan kavramlardan biri web 2.0’dır. 2004 yılında kullanılmaya başlanan bu 
kavram, toplumsal iletişim sitelerini, wikileri, iletişim araçlarını, kısacası internet 

kullanıcılarının ortaklaşa yarattığı sistemi tanımlamak için kullanılmaktadır. Web 
2.0 aynı zamanda; teknolojiyi, ikinci nesil web tabanlı araç ve servisleri ve toplu 
kullanılan çevrimiçi platformları da ifade eder (Vural ve Bat, 2010:3372). Web 
2.0; kullanıcı ve web sitesi arasında etkileşimi sağlamaktadır. Sosyal medya ise 
kişilerin online mecrayı kullanarak konuştukları, ortak ilgileri olan kişilerin bir 
araya gelerek düşüncelerini, yorumlarını ve görüşlerini paylaştıkları bir alandır. 
Dolayısıyla web 2.0 kavramı altında tanımlanan ikinci nesil internet hizmetlerini 
ise bloglar, mikrobloglar, Youtube gibi video paylaşım siteleri, fotoğraf paylaşım 
siteleri, Facebook, Twitter, Myspace gibi sosyal ağlar oluşturmaktadır (Kayabalı, 
2011).

Araştırmanın Konusu
Bireylerin sağlık ile ilgili konularda bilgi ihtiyacını sosyal medya platformları 
üzerinden karşılamaya başlaması Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nı 
da harekete geçirmiş ve yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformları 
üzerinden bilgi paylaşımına yöneltmiştir. Bu araştırma Sağlık Bakanlığı’nın 
Youtube, Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında 
yaptığı paylaşımların incelenmesini konu almaktadır.

Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya 
ağları olan Youtube, Instagram, Facebook ve Twitter’ı nasıl ve hangi amaçla 
kullandığını ortaya koymaktır.

Araştırmanın Önemi
Sağlık Bakanlığı’nın resmi sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımların 
sıklığı ve bu paylaşımların hangi konularda ağırlık kazandığının ortaya konulması 
bu çalışmayı önemli kılmaktadır.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Bu araştırmanın evrenini Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya ağlarında yaptığı 
tüm paylaşımlar oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise 1 Ocak 2018 
-  30 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan paylaşımlar oluşturmaktadır. Bu 
tarihler aynı zamanda çalışmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Çalışmanın bir 
diğer sınırlılığını ise sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımların 
incelenmesi oluşturmaktadır. Doğrudan bakanlık tarafından yapılmayan 
paylaşımlar ile bakanlığının başka kullanıcıların yaptığı paylaşımları paylaşması 
veya retweet etmesi çalışma kapsamına dahil edilmemiştir. 

Araştırmanın Metodolojisi
Bu çalışmanın kavramsal çerçevesi literatür taraması yöntemiyle oluşturulmuştur. 
Çalışmada ilk olarak sağlık iletişimi ve sosyal medya konuları ile temel bilgiler 
aktarılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında ise toplanan veriler içerikleri ve 
biçimsel özellikleri göre kategorize edilerek içerik analizine tabi tutulmuştur. 
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Bu çalışmanın kavramsal çerçevesini oluşturan sağlık iletişimi ve sosyal medya 
konuları ilgili temel kaynaklardan yararlanılarak literatür taraması yöntemiyle 
oluşturulmuştur. Çalışmanın uygulama kısmında ise toplanan veriler içeriksel ve 
biçimsel özellikleri göre kategorize edilerek içerik analizine tabi tutulmuştur. 
Araştırma kapsamında elde edilen verilere Sağlık Bakanlığı’nın resmi sosyal 
medya hesaplarına erişilerek ulaşılmıştır. Çalışmanın sınırlılığını belirleyen 
tarihler arasında ilgili sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar 
günlük olarak takip edilerek kayıt altına alınmıştır. Kaydedilen paylaşımlar daha 
sonra kategorize edilerek analiz işlemi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nicel 
yöntemlerin yanında elde edilen verilerden anlamlı sonuçların çıkarılabilmesi 
için nitel yöntemlerde kullanılmıştır. Bu bağlamda çalışma kapsamında incelenen 
paylaşımlar dört temel türe ayrılmıştır. Bunlar; Fotoğraf, Video, İnternet adresi 
ve Metin’dir. Yapılan paylaşımlar yukarıda sıralanan türler haricinde oluşturulan 
kategoriler kapsamında da değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında oluşturulan 
kategoriler ve bu kategorilerin kapsamı aşağıda sırasıyla aktarılmıştır:

Açıklama ve Duyuru: Sağlık Bakanlığı’nın herhangi bir konu hakkında 
kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve duyurulara ilişkin paylaşımlar bu kategoride 
değerlendirilmiştir.

Açılış Töreni ve Etkinlikler: Sağlık Bakanlığı tarafından açılışını yapılan 
kuruluşlara ve düzenlenmiş olan etkinliklere ilişkin paylaşımlar bu kapsamda ele 
alınmıştır.

Belirli Gün ve Haftalar: Her yıl düzenli olarak kutlanan belirli gün ve haftalara 
ilişkin yapılan paylaşımlar bu kategoride incelenmiştir.

Bilgilendirme: Sağlık Bakanlığı tarafından verilen hizmetlere ilişkin 
bilgilendirmelere ilişkin paylaşımlar bu kategoride değerlendirilmiştir.
Bilimsel Kongre ve Toplantılar: Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği ya da 
katıldığı bilimsel kongre ve toplantılara ilişkin paylaşımlar bu kapsamda 
değerlendirilmiştir.

Dış Yardım: Sağlık Bakanlığı’nın yabancı ülkelere ya da yabancı vatandaşlara 
yaptığı yardımlara ilişkin paylaşımlar bu kapsamda ele alınmıştır.

Dilek ve Teşekkür: Sağlık Bakanlığı’nın spor kulüplerine başarı dileklerini 
sunduğu ve teşekkür ettiği paylaşımlar bu kategoride incelenmiştir.

Eğitici Bilgilendirme: Sağlık Bakanlığı’nın sağlığın korunmasına yönelik 
yapılmasını önerdiği faaliyetlere ilişkin paylaşımlar bu kategori kapsamında 
değerlendirilmiştir.

Farkındalık Yaratma: Sağlık Bakanlığı’nın hasta ve hastalıklara karşı farkındalık 

yaratma amacıyla yaptığı paylaşımlar bu kapsamda ele alınmıştır.

Hasta Ziyareti: Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelerde tedavi gören 
vatandaşlara yapılan ziyaretlere ilişkin paylaşımlar bu kategoride incelenmiştir.
Hastalıklardan Korunma – Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Beslenme: Sağlık 
Bakanlığı’nın hastalıklardan korunmaya, sağlıklı yaşama ve sağlıklı beslenmeye 
ilişkin yaptığı paylaşımlar bu kapsamda değerlendirilmiştir.

Kamu Spotu: Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotlarına ilişkin 
paylaşımlar bu kategoride değerlendirilmiştir.
Kısa Film – Belgesel – Kurumsal Tanıtım: Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 
kısa film, belgesel ve kurumsal tanımlara ilişkin paylaşımlar bu kapsamda ele 
alınmıştır.

Kutlama ve Anma: Sağlık Bakanlığı’nın özel günler ve bayramlara ilişkin yaptığı 
kutlama ve anma mesajlarına ilişkin paylaşımlar bu kategoride incelenmiştir.

Öneri: Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan önerilere ilişkin paylaşımlar bu 
kapsamda değerlendirilmiştir. 

Özel Gün Toplantısı: Sağlık Bakanlığı’nın 14 Mart TIP Bayramına ilişkin yaptığı 
etkinlere ait paylaşımlar bu kategoride değerlendirilmiştir.

Paydaş Toplantısı ve Siyasi Buluşma: Sağlık Bakanlığı’nın paydaşlarla ve/veya 
yabancı ülke yetkilileri ile yaptığı toplantı ve çalışmalara ilişkin paylaşımlar bu 
kapsamda ele alınmıştır. 

Proje Tanıtımı: Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ve/veya yürütülen projelere 
ait paylaşımlar bu kategoride incelenmiştir.
TV Programlarına Katımı: Sağlık Bakanı ve/veya Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililerin 
Televizyon Programlarına katılımlarına ilişkin paylaşımlar bu kapsamda ele 
alınmıştır.

Uyarı: Sağlık Bakanlığı’nın tarafından yapılan uyarılara ilişkin paylaşımlar bu 
kategoride değerlendirilmiştir.

Araştırma Sorusu 1: Sağlık Bakanlığı en fazla hangi sosyal medya platformunu 
kullanmaktadır?

Araştırma Sorusu 2: Sağlık Bakanlığı en fazla hangi türde paylaşımlarda 
bulunmaktadır?

Araştırma Sorusu 3: Sağlık Bakanlığı en fazla kategoride paylaşımlarda 
bulunmaktadır?
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Araştırma Bulguları
Bu çalışma kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın Facebook, Twitter, Instagram ve 
Youtube hesapları incelenmiştir. İncelenen sosyal medya ağlarına ilişkin temel 
bilgiler şöyledir : 

 

 Facebook 

  

 1923 

 873,654 

 862,237 

Tablo 2:  

 

  

  

  

Tweet 14,017 

 13 

 375,740 

 399 

 

 Instagram 

  

 16 Ocak 2013 

 2,565 

 0 

 143,131 

 399 

 

 Youtube 

  

  

 2,565 

Görüntüleme 2.039.208 

Abone 3.963 

Araştırmanın yapıldığı 1 Ocak 2018 – 30 Nisan 2018 tarihleri arasındaki toplam 
120 günlük sürede Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından toplam 
415 paylaşım yapılmıştır. Bu paylaşımların 163’ü Facebook, 155’i Twitter, 86’sı 
Instagram ve 11’i Youtube üzerinden yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı 
paylaşımların sosyal medya platformlarına göre dağılımları aşağıdaki grafikte 
gösterilmiştir.
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Sağlık Bakanlığı’nın dört sosyal medya platformu üzerinden 120 gün boyunca 
yaptığı paylaşımların yüzde 39’u Facebook, yüzde 37’si Twitter, yüzde 21’i 
Instagram ve yüzde 3’ü Youtube üzerinden gerçekleştirilmiştir. Buradan 
hareketle çalışmanın sorunsallarından biri olan “Sağlık Bakanlığı en fazla 
hangi sosyal medya platformunu kullanmaktadır?” sorusuna Facebook cevabı 
verilebilmektedir.Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı paylaşımların çalışma kapsamında 
incelenen aylara göre dağılımına bakıldığında en fazla Nisan ayında en az 
ise Ocak ayında paylaşım yapıldığı görülmektedir. Bakanlığı’nın yaptığı 
paylaşımların aylara göre dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
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Yukarıdaki grafiğe göre Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı paylaşımların Youtube hariç 
tüm sosyal medya hesaplarında giderek artış gösterdiği gözlemlenmektedir. 
Çalışma kapsamında incelenen dört sosyal medya platformu ayrı ayrı 
incelendiğinde Facebook’un çalışma kapsamına alınan tüm aylarda en fazla 
kullanılan sosyal medya platformu olduğu görülmektedir. Youtube ise tüm 
aylarda en az kullanılan sosyal medya platformu olmuştur. 

Gra
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Sağlık Bakanlığı’nın resmi Facebook hesabı üzerinden incelenen 120 günlük 
süre içerisinde en az Ocak en fazla ise Nisan ayında paylaşım yapıldığı tespit 
edilmiştir. 62 paylaşımın yapıldığı Nisan ayı toplam paylaşımların yüzde 38’ni 
oluşturmaktadır. Toplam paylaşımların yüzde 13’ne karşılık gelen 21 paylaşım 
ise Ocak ayında yapılmıştır.
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Sağlık Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabı üzerinden incelenen 120 günlük 
süre içerisinde yine en az Ocak en fazla ise Nisan ayında paylaşım yapıldığı 
görülmüştür. 57 paylaşımın yapıldığı Nisan ayı toplam paylaşımların yüzde 
37’sini oluşturmaktadır. Paylaşımlardan yüzde 15’i ise 23 paylaşımla Ocak 
ayında yapılmıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın aylık yaptığı paylaşımların sosyal medya türüne göre ve bu 
paylaşımların ilgili sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda yüzdelik dağılımları 
ayların sırasına göre aşağıdaki grafiklerde aktarılmıştır.
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Sağlık Bakanlığı’nın resmi Instagram hesabı üzerinden incelenen 120 günlük 
süre içerisinde yine en az Ocak en fazla ise Nisan ayında paylaşım yapıldığı 
tespit edilmiştir. Nisan ayı 47 paylaşım ile toplam paylaşımların yüzde 55’ni 
oluşturmaktadır. Ocak ayı ise 3 paylaşım ile toplam paylaşımların yüzde 3’nü 
oluşturmaktadır.
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Sağlık Bakanlığı’nın resmi Youtube hesabı üzerinden incelenen 120 günlük 
süre içerisinde yine Şubat ayında hiçbir paylaşımın yapılmadığı tespit edilmiştir. 
Bunun yanın en fazla paylaşım Mart ayında yapılmıştır. Ocak ve Nisan ayındaki 
paylaşımların sayısı ise eşittir. Buna göre Youtube hesabındaki toplam paylaşım 
oranlarında Yüzde 46 ile Mart ayı birinci sıradadır. Ocak ve Nisan ayları ise yüzde 
27’lik oranlar ile ikinci sıradadır.Yukarıdaki grafiklerde Sağlık Bakanlığı’nın dört 
sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımların niceliksel durumları 
ortaya konuşmuştur. Bundan sonraki paylaşımlarda ise söz konusu sosyal 
medya platformları üzerinden yapılan paylaşımların niteliksel durumları analiz 
edilmeye çalışılacaktır.Bu kapsamda daha önce de ifade edildiği gibi çalışma 

kapsamında incelenen sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar dört temel 
türde incelenmiştir. Fotoğraf, Video, İnternet adresi ve Metin olarak incelenen 
paylaşımların sosyal medya hesaplarına göre dağılımları aşağıda sırasıyla 
verilmiştir.
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Sağlık Bakanlığı’nın Facebook hesabı üzerinden 120 gün boyunca toplamda 163 
paylaşım yapılmıştır. Bu paylaşımların 149’u fotoğraf, 11’i video, 2’si URL ve 1 
tanesi de metin türünde gerçekleştirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın Twitter hesabı üzerinden 120 gün boyunca toplamda 155 
paylaşım yapılmıştır. Bu paylaşımların 145’i fotoğraf, 3’ü video, 6’sı URL ve 1 
tanesi de metin türünde gerçekleştirilmiştir.
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Sağlık Bakanlığı’nın Instagram hesabı üzerinden 120 gün boyunca toplamda 
86 paylaşım yapılmıştır. Bu paylaşımların 85 tanesi fotoğraf  1 tanesi video 
türünde gerçekleştirilmiştir.
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Sağlık Bakanlığı’nın Youtube hesabı üzerinden 120 gün boyunca toplamda 11 
paylaşım yapılmıştır. Bu paylaşımların tamamı video türünde gerçekleşmiştir. 
Bunun nedeni söz konusu sosyal medya platformunun sadece video paylaşımına 
olanak tanımasıdır. Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya platformlarındaki 
paylaşım türelerinin çalışmaya dahil edilen sosyal medya platformları açısından 
dağılımı aşağıdaki grafikte aktarılmıştır.
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Yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi Sağlık Bakanlığı sosyal medya platformları 
üzerinden en fazla fotoğraf en az ise metin paylaşımında bulunmaktadır.  
Yapılan paylaşımların genel dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir
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Sağlık Bakanlığı’nın dört sosyal medya platformu üzerinden 120 gün boyunca 
yaptığı paylaşımların yüzde 91’i fotoğraf, yüzde 6’sı video, yüzde 2’si URL ve 
yüzde 1’i metin türünde gerçekleştirilmiştir. Buradan hareketle çalışmanın 
sorunsallarından biri olan “Sağlık Bakanlığı en fazla hangi türde paylaşımlarda 
bulunmaktadır?” sorusuna fotoğraf cevabı verilebilmektedir. Çalışmada 
uygulanan yöntemin anlatıldığı bölümde de ifade edildiği gibi çalışma 
kapsamında elde edilen verilerin niteliksel açıdan değerlendirilebilmesi için 
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bazı kategoriler oluşturulmuştur. Bu kategoriler söz konusu paylaşımların 
genel durumu ile aktardığı mesaj içerikleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. 
Çalışma kapsamında oluşturulan kategorilere ilişkin örnekler aşağıda sırasıyla 
sunulmuştur.

Fotoğraf 1: “Açıklama ve Duyuru” kategorisine bir örnek.

Kaynak:  https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.586310151404
384.1073741845.361974300504638/1609664215735634/?type=3

Fotoğraf 2: “Açılış Töreni ve Etkinlikler” kategorisine bir örnek.

Kaynak: https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.586310151404
384.1073741845.361974300504638/1606620122706710/?type=3&theater

Fotoğraf 3: “Belirli Gün ve Haftalar” kategorisine bir örnek.

Kaynak:https://www.instagram.com/p/BhcZehfDMJQ/?hl=tr&taken-
by=saglikbakanligi

Fotoğraf 4: “Bilgilendirme” kategorisine bir örnek.

Kaynak: https://twitter.com/saglikbakanligi/media
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Fotoğraf 5 “Bilimsel Kongre ve Toplantılar”  kategorisine bir örnek.

Kaynak: https://twitter.com/saglikbakanligi/media

Fotoğraf 6: “Dış Yardım” kategorisine bir örnek.

Kaynak: https://twitter.com/saglikbakanligi/media

Fotoğraf 7: “Dilek ve Teşekkür” kategorisine bir örnek.

Fotoğraf 7: “Dilek ve Teşekkür” kategorisine bir örnek.

Kaynak:https://www.instagram.com/p/BfRGHiLDFal/?hl=tr&taken-
by=saglikbakanligi

Fotoğraf 8: “Eğitici Bilgilendirme” kategorisine bir örnek.

Kaynak: https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.586310151404
384.1073741845.361974300504638/1519298028105587/?type=3&theater
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Fotoğraf 9: “Farkındalık Yaratma” kategorisine bir örnek. 

Kaynak: https://twitter.com/saglikbakanligi/media

Fotoğraf 10: “Hasta Ziyareti” kategorisine bir örnek. 

Kaynak: https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.586310151404
384.1073741845.361974300504638/1517259898309400/?type=3&theater

Fotoğraf 11: “Hastalıklardan Korunma – Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı 
Beslenme” kategorisine bir örnek.  

Kaynak:https://www.instagram.com/p/BhHl6fzDCQI/?hl=tr&taken-
by=saglikbakanligi

Fotoğraf 12: “Kamu Spotu”  kategorisine bir örnek.

Kaynak:https://www.instagram.com/p/BhTuRWFDf7v/?hl=tr&taken-
by=saglikbakanligi
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Fotoğraf 13: “Kısa Film – Belgesel – Kurumsal Tanıtım”  kategorisine bir 
örnek.

Kaynak: https://twitter.com/saglikbakanligi/media

Fotoğraf 14: “Kutlama ve Anma”  kategorisine bir örnek.

Kaynak:https://www.instagram.com/p/BhY5Rh4DEWc/?hl=tr&taken-
by=saglikbakanligi 

Fotoğraf 15: “Öneri” kategorisine bir örnek.

Kaynak: https://twitter.com/saglikbakanligi/media 

Fotoğraf 16: “Özel Gün Toplantısı” kategorisine bazı örnekler.

Kaynak: https://twitter.com/saglikbakanligi/media

Fotoğraf 17: “Paydaş Toplantısı ve Siyasi Buluşma”  kategorisine bir örnek.

Kaynak: https://twitter.com/saglikbakanligi/media
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Fotoğraf 18: “Proje Tanıtımı” kategorisine bir örnek.

Kaynak: https://twitter.com/saglikbakanligi/media 

Fotoğraf 19: “TV Programlarına Katımı” kategorisine bir örnek.

Kaynak: https://twitter.com/saglikbakanligi/media

Fotoğraf 20: “Uyarı” kategorisine bir örnek.

Kaynak: https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.586310151404
384.1073741845.361974300504638/1599315590103830/?type=3&theater

Bakanlığın Facebook hesabı üzerinden yapılan 163 paylaşımın oluşturulan 
kategorilere göre dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
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Bakanlığın Facebook hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar arasında en fazla 
“Belirli Gün ve Haftalar” kategorisinin olduğu görülmektedir. Bu kategoriyi 
sırasıyla, “Bilimsel Kongre ve Toplantılar”, “Paydaş Toplantısı ve Siyasi Buluşma” 
ve “Özel Gün Toplantısı” kategorileri takip etmektedir. Facebook üzerinden 
yapılan paylaşımlardan en az olanlar ise “Dış Yardım”, “Farkındalık Yaratma”, 
“Proje Tanıtımı ve “TV Programlarına Katılım” kategorisinde gerçekleşmiştir.
Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan 155 paylaşımın oluşturulan 
kategorilere göre dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
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Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar arasında en fazla 
“Belirli Gün ve Haftalar” kategorisinin olduğu görülmektedir. Bu kategoriyi 
sırasıyla, “Bilimsel Kongre ve Toplantılar”, “Paydaş Toplantısı ve Siyasi Buluşma”, 
“Açıklama - Duyuru” ile “Dilek – Teşekkür” kategorileri takip etmektedir. Twitter 
üzerinden yapılan paylaşımlardan en az olanlar ise “Dış Yardım”, “Farkındalık 
Yaratma”, “Proje Tanıtımı ve “TV Programlarına Katılım” kategorisinde 
gerçekleşmiştir. Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar 
arasında “Kısa Film – Belgesel – Kurum Tanımı” kategorisinde hiçbir paylaşım 
yer almamıştır. Bakanlığın Instagram hesabı üzerinden yapılan 86 paylaşımın 
oluşturulan kategorilere göre dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
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Bakanlığın Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar arasında en fazla 
“Bilimsel Kongre ve Toplantılar” kategorisinin olduğu görülmektedir. Bu 
kategoriyi sırasıyla, “Belirli Gün ve Haftalar”, “Özel Gün Toplantısı”, “Uyarı” 
kategorileri takip etmektedir. Instagram üzerinden yapılan paylaşımlardan en 
az olanlar ise “Açıklama –Duyuru”, “Farkındalık Yaratma”, “TV Programlarına 
Katılım” kategorisinde gerçekleşmiştir. Bakanlığın Instagram hesabı üzerinden 
yapılan paylaşımlar arasında “Dış Yardım”, “Hasta Ziyareti”, “Hastalıklardan 
Korunma - Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Beslenme”, “Kısa Film – Belgesel – Kurum 
Tanımı” ve “ Proje Tanıtımı” kategorisinde hiçbir paylaşım yer almamıştır. 
Bakanlığın Youtube hesabı üzerinden yapılan 11 paylaşımın oluşturulan 
kategorilere göre dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 



109108

 

0000
1

2

0000 0

3

1
00

4

0 000

11

K
am

u 
Sp

ot
u

K
ut

la
m

a 
- A

nm
a

To
pl

am

0

2

4

6

8

10

12

Bakanlığın Youtube hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar arasında en fazla “Özel 
Gün Toplantısı” kategorisinin olduğu görülmektedir. Bu kategoriyi sırasıyla, 
“Kamu Spotu”, “Dış Yardım”, “Bilimsel Kongre ve Toplantılar”, ve arasında “Kısa 
Film – Belgesel – Kurum Tanımı” takip etmektedir. Bakanlığın Youtube hesabı 
üzerinden diğer kategorilerde ise hiçbir paylaşım yapılmamıştır.
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SONUÇ
Kullanımı giderek artış gösteren sosyal medya platformları kişilerin sağlık 
alanında bilgilendirilmesinde etkin bir araç halini almıştır. Bu durum sağlık 
alanında mesajlar üreten kurumların da sosyal medya platformlarını kullanmaya 
itmektedir.  Türkiye Cumhuriyet Sağlık Bakanlığı’nın resmi sosyal medya 
hesaplarının 1 Ocak 2018 - 30 Nisan 2018 tarihleri arasında incelenmesini 
konu alan bu çalışmada ortaya çıkan verilen göstermektedir ki Sağlık Bakanlığı 
sosyal medya platformları arasında en fazla Facebook’u en az ise Youtube 
kullanmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bir diğer bulguda bakanlığın 
en fazla fotoğraf en ise metin paylaşımda bulunmasının tespit edilmesidir. 
Çalışma kapsamında ele alınan tarihler dikkate alındığında bakanlığın 2018 yılı 
içerisinde en fazla Nisan ayında paylaşımlarda bulunduğu gözlemlenmiştir.
Çalışmada elde edilen verilerin niteliksel olarak değerlendirilmesi açısından 
oluşturulan kategoriler dikkate alındığında bakanlığın en fazla “Belirli Gün ve 
Haftalar” kategorisinde paylaşımlarda buluğunu tespit edilmiştir. Bakanlığın en 
az paylaşımda bulunduğu kategori ise “Proje Tanıtımı” olmuştur. Yapılan çalışma 
ile günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan sosyal ağların sağlık alanındaki 
etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın Sağlık Bakanlığı’nın sosyal 
medya ağlarını sağlık iletişimi konusunda daha etkin bir şekilde kullanmasına 
katkı sağlaması beklenmektedir.
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FİZYOTERAPİSTLERDE GÖRÜLEN MESLEKİ KAS-İSKELET SİSTEMİ 
BOZUKLUKLARI

Ahmet Rasim ÖZDEMİR8 

ÖZET
Çalışmanın amacı; fizyoterapistlerin mesleki kas-iskelet problemlerini çalışma 
alanlarına göre değerlendirmektir.Bu araştırmaya Türkiye’deki 35 farklı şehirden 
131 fizyoterapist (78 kadın ve 53 erkek) katıldı. Tüm veriler 18 sorudan oluşan 
bir anket ile mail üzerinden toplanmıştır.Anket kişisel ve mesleki veriler dahil 
olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Tanımlayıcı istatistikler SPSS 16.0 paket 
programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Mesleki yaralanmalarda en sık görülen 
yaralanma bölgesinin sırayla bel bölgesi (%35,1), torasik bölge (%14,5), omuz 
(%10,7), boyun (%10,7) ve el bileği (%7,6) olduğu tespit edilmiştir. Bildirilen 
başlıca yaralanma türleri kas gerginliği (%26), dejenerasyon (%22,9), vertebral disk 
problemi (%21,4), tendinit (%17,6), ligament sprain (%8,4) ve kırıklardır (% 3,8).
Fizyoterapistlerin çoğunun (% 75) mesleki kas-iskelet sistemi yaralanmalarından 
dolayı veya başka bir yaralanma riskinden dolayı bir iş ya da bölüm değişikliğini 
düşünmediği belirlendi. Yaralanma ve çalışma arasında anlamlı bir fark olduğu 
bulundu (p<0,05).Bu çalışmada, bel ağrısının en sık görülen yaralanma türü olduğu 
ve bu çalışmaya katılan fizyoterapistlerde bel ağrısının yaralanmaya yatkın en 
yaygın bölgeler olduğu sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları, Fizyoterapist, Mesleki 
Hastalıklar

ABSTRACT
The aim of study is; to evaluate the work related musculoskeletal problems of 
physical therapists according to their working field. 131 physiotherapists (78 
females and 53 males)  participated in this survey from 35 different city in Turkey. 
All data were collected by a mailed questionnaire that consisted of 18  questions.
The questionnaire was composed of two parts,including  personal and occupational 
data. Descriptive statistics  were undertaken using SPSS 16.0 for Windows. The 
lower back was the body part with the highest frequency of occupational injury 
(35,1%), and thoracic region  (14,5%), shoulder (10,7%), neck (10,7%), and wrist 
(7,6%)  were other sites frequently affected. The main types of injury reported 
were muscle strain (26%), dejeneration (22,9%), vertebral disc problem (21,4%), 
tendinitis (17,6%), ligament sprain (8,4%) and fractures (3,8%). Most of the 
physiotherapists (75%) who had had WRMDs (work related musculoskeletal 
disorders) indicated that they would not consider a job or departmment change 
because of their injury or due to the risk of sustaining another injury This study 
concluded that low back was the most common sites susceptible to injury while 
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muscle strain was the most common type of injury. According to the results of this 
study,it has been found to a significant difference between injury and working 
field.

1.GİRİŞ
Kas-iskelet bozuklukları, dünya çapında yüz milyonlarca insanı etkileyen şiddetli uzun 
süreli ağrı ve fiziksel sakatlığın en kötü ve yaygın nedenleri olarak tanımlanmıştır. 
(Babatunde OA Adegoke  ve ark,2008) İş yerinde, sağlık profesyonelleri çalışma 
rutinleri boyunca kas iskelet sistemi bozukluklarına karşı savunmasızdırlar. 
Çalışmaya bağlı kas-iskelet bozuklukları sıklıkla fizyoterapistlerde görülmektedir. 
Literatür de, fizyoterapistlerin sıklıkla tekrarlayan, yoğun emek gerektiren ve 
hastalarla doğrudan teması olan mesleklerinin doğası gereği çalışmaya bağlı 
kas-iskelet bozukluklarına özellikle duyarlı olduklarını öne sürmektedir. Bununla 
birlikte, Lotters ve ark., çalışmalarında kas iskelet sistemi bozukluklarının ortaya 
çıkmasının karmaşıklığını vurgularken, Palmer ve Smedley bu çalışmanın yalnızca 
kas iskelet sistemi bozukluklarının ortaya çıkmasına katkıda bulunduğunu 
belirtmişlerdir (Babatunde OA Adegoke  ve ark,2008). Çalışmaya bağlı  kas iskelet 
problemlerinin başlıca sağlık sorunlarından biri olduğu düşünülmektedir. İşe bağlı 
kas-iskelet sistemi yaralanmaları da, tekrarlayan hareket yaralanmaları, tekrarlayan 
gerilme yaralanmaları, kümülatif travma bozuklukları, aşırı kullanım sendromu, 
bölgesel kas-iskelet bozuklukları ve yumuşak doku bozuklukları gibi farklı isimlerle 
adlandırılır (NIOSH,1997) Fizyoterapistlerde işle ilgili kas-iskelet bozuklukları 
görülme riski vardır. Meslekle ilişkili kas-iskelet sistemi bozuklukları, işle ilgili bir 
olaydan kaynaklanan kas iskelet sistemi yaralanmaları olarak tanımlanmıştır. Bu 
bozukluklar şiddetli uzun süreli ağrı ve fiziksel yetersizliğin yaygın nedenleridir (Salik 
Y ve  Özcan A,2004).  Fizyoterapistler rutin olarak yumuşak doku mobilizasyonu gibi 
manuel tedavi uygular, bu da üst ekstremitenin kas-iskelet sistemi ve nörovasküler 
bozukluklarla ilişkili risk faktörlerine maruz kaldığı anlamına gelir. Buna ek olarak, 
fizyoterapistler, bir hastayı (egzersiz minderinden sandalyeye, paralel bara, 
vb.) transfer etmeyi, egzersiz matı üzerindeki aktivitelere yardım etmeyi ve ağır 
ekipmanı kaldırma ve kullanmayı içeren aktiviteleri rutin olarak gerçekleştirirler. 
Buna benzer görevler terapistleri hem akut hem de birikmiş kas-iskelet sistemi 
ağrıları için risk altında bırakıyor (Salik Y ve  Özcan A,2004).Çalışmanın amacı; 
fizyoterapistlerin işle ilgili kas-iskelet problemlerini çalışma alanlarına göre 
değerlendirmektir.

2.GENEL BİLGİLER
Dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen kas-iskelet sistemi bozuklukları, uzun 
süreli şiddetli ağrılara ve fiziksel yetersizliklere neden olur ve çok yaygın bir 
rahatsızlıktır. Avrupa’da yaşayan yetişkinlerin %25’i, günlük aktivitelere katılım 
sağladıkları için  uzun süren kas iskelet sistemi problemlerini engellemektedirler.
İşle ilgili kas-iskelet sistemi bozuklukları, çok çeşitli inflamatuar ve dejeneratif 
hastalıkları ve bozuklukları tanımlar. Bu durumlar ağrı ve fonksiyonel bozukluk ile 
sonuçlanır ve boyun, omuzlar, dirsekler, önkollar, el bilekleri ve elleri etkileyebilir. 

(Buckle P,Devereux, J,2002)

3.MUSKULOSKELETAL SİSTEM BOZUKLUKLARININ MEKANİZMASI

3.1.Ligament Sprain
Sprain, bir eklemde uygulanan anormal veya aşırı kuvvetlerin bir sonucu olarak, 
dislokasyon veya kırık olmaksızın bir bağın yaralanmasıdır (Pugh M,2000).
Ligament burkulmaları 3 derecede sınıflandırılır:
Grade I-eklem instabilitesi olmayan ligament kompleksinin hafif gerilmesi.
Grade II-eklem instabilitesi olmayan ligament kompleksinin kısmi rüptürü.
Grade III-eklemin dengesizliği ile ligament kompleksinin tam rüptürü.

3.2.Kas Strain
Kas strainleri (veya ‘çekme’) kas liflerinin gerilmesi veya yırtılmasıdır. Çoğu kas 
straini, kasın sınırlarının ötesinde uzaması veya çok güçlü bir şekilde kasılmaya 
maruz kalması nedeniyle gerçekleşir. Kas zorlanması kas lif hasarının şiddetine 
bağlı olarak derecelendirilir:
Birinci derece strain- sadece birkaç kas lifinin gerildiği veya kopmasında olan hafif 
bir gerginliktir. Yaralı kas hassas ve ağrılı olmasına rağmen, normal bir güce sahiptir 
(ancak güç, ağrı ile sınırlı olabilir).
İkinci derece strain - Bu, daha fazla sayıda yaralı lif ve daha şiddetli kas ağrısı ve 
hassasiyet ile birlikte ılımlı bir tablodur. Hafif şişlik, kayda değer güç kaybı ve bazen 
de görünür bir zedelenme vardır.
Üçüncü derece strain - Bu strain, kasları iki ayrı parçaya ya da tendonundan uzağa 
makaslaşmaya başladığında bazen bir ‘pop’ hissi üreterek kasları tamamen yırtar.
Toplam kas fonksiyonu kaybı vardır (Jarvinen T ve ark. 2000).

3.3.Kırık
Bir kırık, kemikte süreklilik kaybı olarak tanımlanabilir. Bu, kemiğin çok farklı 
parçalara ayrıldığı, çok daha küçük ‘saç çizgisi’ kırıkları ile ‘çok-yönlü’ kırılmalar 
arasında değişen tüm kemik parçalanmalarını ifade eder. Kırıklar, her yıl 
kırılganlık kırıkları ile başvuran yaklaşık 300.000 insan ile, ilerleyen yaş ile giderek 
yaygınlaşmaktadır (İngiliz Ortopedi Birliği, 2007).Bununla birlikte, osteoporozdan 
kaynaklanan birçok vertebra kırığının teşhis edilmeyebileceğini ve bu nedenle bu 
istatistikte yer almadığının belirtilmesi önemlidir. Kırıklar, düşme veya travmadan 
sonra ortaya çıkabilir, ancak daha önce bilinen yaralanma olmaksızın birlikte 
varolan patolojinin bir sonucu olarak da ortaya çıkabilirler. Bu tip kırıklar stres veya 
yetersizlik kırığı olarak adlandırılabilir. Kırılganlık kırıkları, genellikle ayakta ya da 
daha düşük bir düşüş gibi bir kırılmaya neden olmayacak kuvvetlerin bir sonucu 
olarak meydana gelir. Göğüs ve lomber omurga, distalradius, proksimalfemur ve 
ayak bileği kırıkları en sık osteoporoz veya düşük kemik mineral yoğunluğu ile 
ilişkili olmasına rağmen, kırılganlık kırıkları herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir 
(Walker J,2013).
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3.4. Periferik Nöropati
Periferik nöropati toplumda aile hekimlerine ve nörologlara başvurulan 
yaygın bir hastalıktır. Periferik nöropati, simetrik uzunluğa bağlı bir tarzda, 
tek bir sinirin, çoklu tekli sinirlerin veya birçok sinirlerin tutulmasına bağlı 
olarak ,mononöropati, mononöropati multipleks veya mononötit multipleks 
ve polinöropati olarak 3 türe ayrılabilir. Mononöropatiler genellikle tek bir 
sinirin, genellikle üst kolda veya önkolda, uyluk veya kaval kemiği bölgesinde 
büyük bir sinir yaralanmasından kaynaklanır. Mononöropatiler, trigeminal 
ve yüz sinirleri gibi kafa sinirlerini veya omuz ve pelvik bölgedeki büyük 
sinirleri de etkileyebilir. Yaralanma mekanizması genellikle kompresyondur, 
ancak mononöropatiler vaskülit veya fokal iskemiden meydana gelebilir. 
Mononüritis multipleks terimi, genellikle yakın temporal evrede 2 veya daha 
fazla mononöropatinin ortaya çıktığı bir durum için geçerlidir. Bunlar sıklıkla, 
birkaç tek sinirin dağılımındaki akut veya subakut prezentasyonun duyu 
kaybı ve zayıflığıyla takip edilen ağrıyla hissedilirler.  Mononöritis multipleks, 
sıklıkla bir bağ dokusu bozukluğuna, bir enfeksiyona, bir vaskülite veya HIV, 
diyabet, lepra, iskemi, sarkoidoz, granülomatöz hastalık veya paraneoplastik 
bir fenomen gibi diğer durumlara sekonderdir. Fiziksel Yaralanma (travma), 
bir sinire en çok zarar veren nedendir. Otomobil kazaları, düşmeler ve sporla 
ilgili faaliyetler gibi yaralanma veya ani travma, sinirlerin kısmen veya tamamen 
kopmasına, ezilmesine, sıkıştırılmasına veya gerilmesine neden olabilir, bazen 
o kadar kuvvetli bir şekilde olur ki omurilikten kısmen veya tamamen koparılır . 
Daha az belirgin travmalar da ciddi sinir hasarına neden olabilir. Kırık veya çıkık 
kemikler komşu sinirler üzerinde zarar verici baskı yapabilir ve omurlar arasında 
kaymış diskler omurilikten çıktığı yerde sinir liflerini sıkıştırabilir. Sistemik 
hastalıklar-tüm vücudu etkileyen bozukluklar- sıklıkla periferik nöropatiye 
neden olur. Bu bozukluklar arasında metabolik ve endokrin bozukluklar 
sayılabilir. Sinir dokuları, vücudun besin maddelerini enerjiye dönüştürme, atık 
ürünleri işleme veya canlı doku oluşturan maddeleri üretme kabiliyetini bozan 
hastalıklara karşı oldukça hassastır. Kronik olarak yüksek kan glikoz seviyeleri 
ile betimlenen diabetes mellitus, Amerika Birleşik Devletleri’nde periferik 
nöropatinin başlıca nedenidir. Diyabetli kişilerin yaklaşık yüzde 60’ı ila yüzde 
70’i, hafiften şiddetliye sinir sistemi hasar çeşitlerine sahiptir. Enfeksiyonlar 
ve otoimmün bozukluklar periferik nöropatiye neden olabilir. Sinir dokularına 
saldırabilen virüsler ve bakteriler arasında herpes varicella-zoster (shingle), 
Epstein-Barr virüsü, sitomegalovirüs ve insan herpes virüsleri ailesinin herpes 
simpleks üyeleri bulunur. Bu virüsler duyusal sinirlere ciddi şekilde zarar 
verir, keskin, hızlı ağrılara neden olur. Postherpetik nevralji sıklıkla bir zona 
saldırısından sonra ortaya çıkar ve özellikle ağrılı olabilir. Periferik nöropatinin 
kalıtsal formları, genetik koddaki doğuştan gelen hatalardan veya yeni genetik 
mutasyonlardan kaynaklanır. Bazı genetik hatalar, erken erişkinlikte başlayan 
ve eğer varsa, önemli bir bozukluğa neden olan semptomları olan hafif 
nöropatilere yol açar. Daha ciddi kalıtsal nöropatiler sıklıkla bebeklik veya 
çocukluk döneminde görülür (Peter D,2012).

3.5. Tendonlar ve tendon kılıfları
Omuz, dirsek ve el bileğinde tendon ve kasılmaların etkileri yaygındır. Bilek 
tendiniti için risk faktörleri güçlü ve tekrarlıdır. Deneysel de dahil olmak 
üzere, işle ilgili manuel çalışmanın gerçekleştiği rotator manşon tenitlerine 
ilişkin, kolların yükseltildiği çalışma pozisyonu ve statik yükün risk faktörü 
olduğuna dair güçlü kanıtlar vardır. Tendonun geçtiği kenarların veya dar 
alanların tekrarlayan hareketlerinden kaynaklanan sürtünme, tendinite yol 
açan enflamatuar reaksiyonları açıklayan temel bir mekanizmadır. Diğerleri, 
tendonun kuvvetli gerilmesi nedeniyle tendonda veya kemikteki insersiyonda 
bulunan mikroorganizmalardır. Supraspinatus tendonu gibi bu tür reaksiyonlara 
yatkın olan, hassas kan akımı ve tendon dokularının dejenerasyonu olan 
özel anatomik bölgeler vardır. Semptomlar, tendonun gerilmesine bağlı ağrı 
ve acıdır. Ve belirtiler etkilenen tendonda hassasiyet gösterir. Dirençli kas 
kasılması veya tendonun pasif gerilmesi üzerine oluşan ağrı yaygın bulgulardır. 
Bazen tendonun dar kanallarda sıkışmasına neden olan bölgesel tendon 
kalınlaşmaları oluşur (akromiyon (ağrılı ark) veya bilek / parmak ekstansör 
tendonları altından geçen supraspinatus tendonu gibi (tendonit stenozları)) 
(Toomingas A  ,1998).

3.6. Lumbar disk hernisi
Bir lomber disk herniasyonu, disk içeriğinin lokal olarak yer değiştirmesi 
olarak tanımlanır; bu, sinirsel elemanların posterior olarak sıkıştırılmasına yol 
açabilen intervertebral disk alanının çevresel sınırlarının ötesindedir.Tabanın 
köşeleri arasındaki mesafe kanal içindeki disk dokusunun çapından daha büyük 
olduğunda ve disk dokusunun omurlararası disk boşluğunda ilerlediği yerde bir 
çıkıntı olarak bel fıtığı meydana gelebilir. Bu aynı zamanda geniş tabanlı kayma 
diye ifade edilir.  Ekstrüzyonlar, spinal kanaldaki ve ana diskteki disk malzemesi 
arasında bir süreklilik yoksa, sekestrasyon olarak adlandırılır. Parçacıklar ayrıca 
ekstrüzyon bölgesinden herhangi bir yönde göç edebilir. Herniasyonlar ayrıca, 
disk parçacığının tekal kesesi ile olan ilişkisine göre kategorize edilir: merkez, 
posterolateral, foraminal veya ekstraforaminal. Foraminal ve ekstraforaminal 
(uzak lateral) disk parçacıkları çıkan sinir kökünü etkilerken (örneğin L4-5 
seviyesinde L4 kökü), posterolateral disk herniasyonları, genellikle çaprazlayan 
sinir kökü belirli bir seviyede sıkıştırır (örneğin, L4-5 seviyesinde L5 kökü). Disk 
herniasyonunun tipi, sonuç üzerinde potansiyel etkilere sahiptir; Ancak, MRG’de 
lomber disk herniasyonu morfolojisini klinisyenler ve radyologlar arasında 
karşılaştıran yeni bir çalışma sadece adil bir anlaşmayı ortaya koymuştur. (Peter 
D,2012)

4.KAS İSKELET SİSTEMİ YARALANMALARININ NEDENLERİ
Kas iskelet sistemi bozuklukları, çeşitli potansiyel nedensel ve katkıda bulunan 
faktörlere bağlı olarak çok faktörlü bir kökene sahiptir ve bu nedenle doğrudan 
bir meslek hastalığı olarak kabul edilemez. Risk faktörleri, fiziksel, psikososyal 
veya bireysel olarak sınıflandırılabilir ve tüm faktörler işle ilgili değildir. 
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Etkileşim muhtemelen çeşitli faktörler arasındadır ve etkileşim hakkındaki bilgi 
en sınırlı olarak kabul edilmelidir. (Flynn,John M.,2011)

4.1.Mesleğe  bağlı kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının kişisel faktörleri
Bireysel faktörler işle ilgili kas-iskelet sistemi bozukluklarını şekil ve boyut 
açısından etkilemektedir. Bu faktörler yaş, cinsiyet, sigara içme öyküsü ve 
antropometridir. Mesleki olmayan faaliyetler; hobiler, ev işleri, ikinci bir meslek 
ve faaliyetler gibi durumlar kas iskelet yaralanmalarının riskini artırabilir. 
Mesleki faktörler sahip olunan kişinin kapasitesi ile değiştirilebilir.(Biering–
Sorensen,1983)

4.1.2.Yaş
Cromie, iş ile ilgili kas-iskelet yaralanmalarının bir temeli olarak, genç 
fizyoterapistlerin ilk belirtilerinin, mesleğin ilk yıllarının bulgularına daha fazla 
odaklanmasına neden olur. Genç fizyoterapistlerin, boyun, sırt ve baş parmak 
belirtilerinin eski fizyoterapistlerden daha yüksek olduğu bildirilmiştir. (Cromie 
ve ark,2000) Bork, 50 yaş üzerindeki fizyoterapistler iş kazasıyla ilgili en düşük 
yaralanma oranını bulmuşlardır. Molumfi, bu azalma, daha az hastayı tedavi 
etmek için ve diğer nedenlerle ilişkili daha fazla yardım almak için, manuel 
terapi tekniği modifikasyonlarının gelişme deneyimindeki artıştan kaynaklanır 
(Molumphy ve ark,1985).

4.1.2. Cinsiyet
Birçok alanda erkek ve dişi fizyoterapistlerde semptom prevalansı farklı değildir. 
Ancak, mobilizasyon ve manipülasyon tekniklerini erkek terapistler kadın 
terapistlerden daha fazla kullanır. Sonuç olarak, erkeklerde el bileği yaralanma 
prevalansının kadın terapistlerden daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Yaş ve 
cinsiyet, yaralanma ile ilişkilidir. Genç ve kadın fizyoterapistler daha yüksek 
risk altındadırlar (Cromie ve ark,2000). Kadınlar ayrıca hamilelik ve menopoz 
sırasında yüksek sıvı tutulumu ve diğer fizyolojik durumlar nedeniyle mesleğe 
bağlı kas iskelet sistemi rahatsızlıklarından daha çok muzdarip oldukları güçlü 
hormonal değişikliklerle baş ederler. Kadınlarda bu rahatsızlıkların varlığının 
artmasının diğer nedenleri, kas gücü, antropometri veya hormonal konulardaki 
farklılıklara bağlanabilir (Bernard, B.P. ,1997).

4.1.3. Sigara kullanımı
Çeşitli makaleler intervertebral disk bel ağrısı, siyatik disk hasarı ile ilişkili pozitif 
sigara öyküsü olduğunu kanıtladı. Buna rağmen, bazı çalışmalarda olumsuz 
bir ilişki gösterilmiştir (Boshuizen,1993). Sadece fiziksel efor gerektiren 
mesleklerde sigara ve sırt ağrısı arasında bir ilişki vardır. Bu çalışmada sigara 
kullanımı, ekstremitelerde ağrıyla boyun veya sırt ağrısına göre daha net bir 
şekilde ilişkiliydi. Sırt ağrısı prevalansı, içilen sigara paketinin sayısı ve en fazla 
sigara içme seviyesi ile artmıştır. İlişki için çeşitli açıklamalar önerilmiştir. Bir 
hipoteze göre, sırt ağrısı sigaradan dolayı öksürmekten kaynaklanmaktadır. 

Öksürük, abdominal basıncı ve intradiskal basıncı arttırır, böylece omurgada 
gerginlik meydana gelir (Boshuizen,1993).

4.1.4. Güç
Bazı epidemiyolojik çalışmalar, fiziksel güç, mesleki aktiviteler ve bel 
yaralanmaları arasındaki ilişkilere destek vermektedir. Chaffin, güç ve bel 
yaralanma riski arasındaki ilişkiyi değerlendirdi ve zayıf çalışanın üç kat daha 
fazla yaralanma riski olduğunu görmüştür (Chaffin D,1974).

4.1.5. Antropometri
Kilo, boy, vücut kitle indeksi ve obezitenin, özellikle karpal tünel sendromu 
ve lomber disk hasarı için kas-iskelet sistemi yaralanmaları ile ilgili işe bağlı 
potansiyel bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir (Bernard B ve ark , 1994).

4.1.6.  Bel ve boyun hareketleri
Sıklıkla düzenli ve sürekli fleksiyon-rotasyon postürü kullanan fizyoterapistler 
genellikle kas-iskelet sistemi semptomlarına sahiptir (West D, Gardner D,2001).

4.1.7. Bel hareketleri
Gövde fleksiyonu, bel ağrısı ile ilişkilendirilmiştir ve geçici kas yorgunluğunun 
nedenidir. Ayrıca, omurganın lateral bükülmesi veya eksenel fleksiyonunun, 
manuel kullanım sırasında bel ağrısı riskini artırdığı bulundu (Keyserling ve 
ark.,1988).

4.2. Mesleki risk faktörleri
Bilinçli duruşlarda en sık görülen risk faktörleri ortaya konmuş, yine fleksiyon, 
rotasyon, aynı pozisyonda uzun süre çalışma, fizyoterapistler için kaldırma ve 
nakil çalışmaları olduğu belirtilmiştir. Terapistler, kas iskelet yaralanmalarına 
neden olan mesleki risk faktörlerini bildirmişlerdir. Ancak, bu çalışmalar 
yaralanma büyüklüğünü veya sıklığını gösteren hiçbir bilgi olmadığını 
göstermektedir. Raporların çoğu, hastaları kaldırmak, hastaları transfer etmek, 
fonksiyonel aktiviteleri çalışmak, manuel tedavi uygulamak ve hasta tedavi 
aktivitesi yapmaktan oluşmaktadır (Campo ve ark., 2008).

4.3. Psikososyal faktörler
Psikososyal faktörler genellikle fizyoterapi popülasyonu için unutulur. Bel ağrısı, 
boyun ağrısı ve işle ilgili kas-iskelet sistemi yaralanmaları, tamamen mesleki 
gerilimlerle ilişkilidir. Psikososyal risk faktörleri, işle ilgili biyomekanik olmayan 
risk faktörleridir. İşle ilgili psikososyal faktörler, çalışanların sahip oldukları 
örgütsel faktörleri öznel algılamalarıdır. Örgütsel ve psikososyal faktörler aynı 
olsa da, psikososyal faktörler çalışanın duygusal algısını içerir. Psikososyal risk 
faktörleri, çalışma içeriğiyle (örneğin, iş yükü, görev monotonluğu, iş kontrolü 
ve çalışma netliği), örgütsel özelliklerle (örneğin, dikey veya yatay örgütsel 
yapı), işyerinde kişilerarası ilişkilerle  ile ilgilidir. Finansal / ekonomik yönleri 
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ile (örneğin, maaş, sosyal haklar ve eşitlik) ve sosyallikle (örneğin, toplumdaki 
prestij ve statü) ilişkilidir. Psikososyal faktörler, kendileri tarafından, kas iskelet 
sistemi yaralanmalarının gelişimine yol açan risk faktörleri olarak görülemezler. 
Fakat, fiziksel risk faktörleri ile kombinasyon halinde, deneyimlerle doğrulanmış 
olan yaralanma riskini arttırabilirler. Dolayısıyla, işin psikolojik algıları olumsuz 
ise, fizyolojik ve psikolojik stresin olumsuz reaksiyonları olabilir. Bu reaksiyonlar 
kas gerginliği gibi fiziksel sorunlara yol açabilir. Öte yandan, işçiler, yanlış çalışma 
yöntemlerinin kullanılması, bir görevi yerine getirmek için aşırı güç kullanılması 
veya yorgunluğu azaltmak için gerekli dinlenme sürelerinin atlanması gibi, iş 
yerinde uygunsuz davranışlara sahip olabilirler. Bu şartlar bu rahatsızlıkları 
tetikleyebilir (Hagberg M ve ark.,1995).

5.METOD

5.1.Evren ve Örneklem
Bu çalışmada, Türkiye’de çeşitli uzmanlık alanlarında (nöroloji, kardiyoloji, 
ortopedi, geriatri, pediatri, vb.) kamu ya da özel sektörde çalışan toplam yedi 
bin civarında fizyoterapist bulunmaktadır. Bu araştırmaya Türkiye’deki 35 farklı 
şehirden 131 fizyoterapist katıldı.

5.2.Veri toplama araçları
Tüm veriler 18 sorudan oluşan internet üzerinden araştırmacı tarafından 
literatür doğrultusunda hazırlanan anket ile iki hafta sürede toplanmıştır. 
Anket kişisel ve mesleki veriler dahil olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. 
Kişisel bölüm, cinsiyet, yaş, kilo, boy, mezuniyet yılı, iş yeri ve şehir gibi genel 
özellikler hakkında sorular soruldu.Mesleki bölüm de  yılların deneyimi, çalışma 
ortamı hakkında sorular soruldu.Bu bölümde ayrıca herhengi bir kas iskelet 
sistemi rahatsızlığı geçirmiş olup olmadığı da soruldu.Cevabın evet olması 
halinde, kişinin yaralanma türünü, etkilenen vücut kısmını, mesleki yaralanmaya 
neden olan belirli faaliyetleri, yaralanmanın meydana geldiği çalışma ortamını, 
yaralanmanın rapor edilip edilmediğini veya bir doktora danışıldığını belirtmesi 
istenmiştir ve ne tür bir tedavi uygulandığı sorulmuştur.Ayrıca, yaralanmanın 
bir sonucu olarak çalışma sürelerini kaybettikleri ve yaralanmanın, çalışma 
alışkanlıklarını değiştirme, hastalarla saatleri azaltma ya da çalıştığı departmanı 
değiştirmesine neden olup olmadığı sorulmuştur.

5.3.İstatiksel Analiz
Veriler Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) kullanılarak analiz 
edildi.Araştırma bulgularının değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler 
(frekanslar, tanımlayıcılar, çaprazlar) yanısıra Tek Yönlü ANOVA kullanıldı.

6.BULGULAR
Katılımcıların yaş ortalaması 31.02 ± 6.34 (22-53), %59,5 (n=78) kadın ve %40,5 
(n=53) erkektir. Katılımcıların sosyodemografik verileri Tablo 1 de verilmiştir.

 

 
ORTALAMA ±  
STANDART SAPMA 

-Max) 

 
31,02 ± 6,34 

(22-53) 

 
169,95 ± 8,47 

(152-194) 

 
70,76 ± 12,75 

(45-112) 

 
2005 ± 6,45 

(1983-2013) 

 
Bu çalışmaya, Türkiye’de çeşitli uzmanlık alanlarında (örn., nöroloji, kardiyoloji, 
ortopedi, geriatri, pediatri, vb.) kamu ya da özel sektörde çalışan fizyoterapistler 
yer almıştır.Fizyoterapistlerin 47’si genel hastanelerde (kamu ya da özel), 
41’i özel eğitim ve  rehabilitasyon merkezinde çalışmış ve 15’i ortopedik 
rehabilitasyon merkezinde çalışmıştır. Çalışma alanları ile ilgili bulgular Tablo 
2’de gösterilmiştir.
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Bel bölg n n en yüksek meslek  yaralanma s kl  olan vücut k sm  old u (%35,1) ve etk enen d er 
bölgeler s ras yla tor k bölge (%14,5), omuz (%10,7), boyun (%10,7) ve el b  (%7,6) old  tesp  ed d
(Tablo 3).  

 
Graf k 1: F oterap rden en k görülen yaralanmalar 
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Tablo 2:F terap er n çal ma alan   
FREKANS 

 
 (%) 

GENEL F ZYOTERAP  47 35,9 

NÖROL  11 8 ,4 

ORTOPE  15 11,5 

PE AT  41 31,3 

SPOR 5 3,8 

AKADEM SYEN 9 6,9 

GE AT  1 0,8 

SA LIKLI YA AM MERKEZ  1 0,8 

YO UN BAKIM 1 0,8 

TOPLAM 131 100 

Dejenerasyon yaralanmaları, genel fizyoterapi bölümünde çalışan 12 
fizyoterapistte ve ortopedik rehabilitasyon servisinde çalışan 8 fizyoterapistte 
görüldü. Diğer yandan, nöroloji bölümünde çalışan 8 fizyoterapistte kas straini 
görülmüştür. Pediatrik rehabilitasyon ünitelerinde çalışan 13 fizyoterapiste de 
vertebral disk yaralanması görüldü. Tablo 4’de çalışma alanları hakkında detaylı 
bilgi verilmiştir.

 

Bölge  

 Profesyonel hayat 
 

 

 

 

 

Boyun  

22 

(16,8%) 

14 

(10,7%) 

Omuz  

20 

(15,3%) 

14 

(10,7%) 

 

4 

(3,1%) 

6 

(4,6%) 

 

15 

(11,5%) 

10 

(7,6%) 

El ve parmaklar 

3 

(2,3%) 

6 

(4,6%) 

 

20 

(15,3%) 

19 

(14,5%) 

Lumbal bölge 

30 

(22,9%) 

46 

(35,1%) 

Sakral bölge 

1 

(0,8%) 

5 

(3,8%) 

Kalça  

4 

(3,1%) 

1 

(0,8%) 
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7 

(5,3%) 

7 

(5,3%) 

 

 

4 

(3,1%) 

2 

(1,5%) 

Ayak ve parmaklar 
1 

(0,8%) 

1 

(0,8%) 

TOPLAM 
131 

(100%) 

131 

(100%) 
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GENEL 

 

12 

(40%) 

2 

(40%) 

9 

(26,5%) 

3 

(27,3%) 

1 

(4,3%) 

4 

(14,3%) 

 1 

(3,3%) 

0 8 

(23,5%) 

0 2 

(8,7%) 

6 

(21,4%) 

 8 

(26,7%) 

2 

(40%) 

6 

(17,6%) 

3 

(27,3%) 

6 

(26,1%) 

2 

(7,1%) 

 6 

(20%) 

0 8 

(23,5%) 

4 

(36,4%) 

13 

(56,5%) 

13 

(46,4%) 

SPOR 2 

(6,7%) 

0 1 

(2,9%) 

0 1 

(4,3%) 

0 

 0 1 

(20%) 

1 

(2,9%) 

1 

(9,1%) 

0 3 

(10,7%) 

 1 

(3,3%) 

0 0 0 0 0 

OTEL 0 0 1 

(2,9%) 

0 0 0 

TOPLAM 
 

30 

(100%) 

5 

(100%
) 

34 

(100%) 

11 

(100%) 

23 

(100%) 

28 

(100%) 

131 

 

 

 



125124

İşe bağlı kas iskelet sistemi yaralanmalarına maruz kalanlar, problemi 
tedavi etmek için kendi mesleki bilgilerini ve ilaç tedavisi kullandıklarını, 
dinlendiklerini ve egzersiz yaptıklarını bildirdiler. Örneğin 45 fizyoterapist 
ilaç tedavisi kullanmıştır (Tablo5). İşe bağlı kas iskelet sistemi yaralanmaları 
olan fizyoterapistlerin çoğu (% 75), yaralanmalarından dolayı ya da başka bir 
yaralanmaya devam etme riskinden dolayı bir iş veya departman değişikliği 
düşünmediklerini belirtmişlerdir (Grafik 3).

Graf k 2: F oterap r n kas- kelet rah zl k ndan dolay en uzak kalm  
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Yaralanma sonrası fizyoterapistlerden iş alışkanlıkların değiştiğini belirtenler 
özellikle vücut mekaniğinde düzeltmeler (%40,5), ağırlık kaldırmaktan kaçınma 
(%25), çalışma pozisyonlarının sık sık değiştirilmesi (%19) gibi yöntemleri tercih 
etmişlerdir (Tablo 6).
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 40,5% 

 25% 

 19% 

 6,1% 

 19,8% 

 15,3% 

 6,9% 

 15,3% 

 16% 

 9,2% 

 8,4% 

 

Bu çalışmanın sonuçlarına göre, yaralanma ve çalışma alanı arasında anlamlı bir 
fark olduğu bulunmuştur (p<0,05).

 

 YARALANMA  

YARALANMA  

PEARSON 
CORRELATION 1 0,172 

p  0 ,50 

N 131 131 

 

PEARSON 
CORRELATION 0,172 1  

p 0,50  

N 131 131 

 

7. TARTIŞMA
Sağlık bakım çalışanları arasında mesleki koşullara bağlı kas-iskelet sistemi 
sorunları yaygındır. Bunların maliyeti hem para açısından hem de kayıp iş süreleri 
açısından önemlidir. Araştırmalar, kas-iskelet sistemi sorunlarının özellikle 
hastalarla doğrudan temas halinde olan sağlık çalışanlarında yaygın olduğunu 
göstermiştir. Fizyoterapistlerin yüksek işe bağlı kas iskelet sistemi yaralanmaları  
prevalansı vardır. (Salik Y ve Özcan A,2004) Cromie , genç fizyoterapistlerin mesleki 
şartlarla ilgili daha fazla kas iskelet sistemi problemi yaşadığını bildirmiştir. Rugelj 
,fizyoterapistlerde bel ağrısını araştırdı ve yaşları 20 ile 40 arasında olanlarda % 
66 oranında tekrar sıklığı buldu. İsrailde yapılan çalışmada, fizyoterapistlerin yaş 
ortalaması 35,1 ve en yüksek mesleğe bağlı olan kas iskelet sistemi yaralanmaları  
prevalansı sırt bölgesinde (%80) idi. Alt sırt (%45,2), ortalama yaşı 34,8 ± 5,8 olan 
fizyoterapistlerin en sık yaralanan vücut bölgeleriydi. (Babatunde OA Adegoke 
ve ark,2008) Bu çalışmada fizyoterapistlerin yaş ortalaması 31.02 ± 6,34 idi. Bu 
ortalama yaş, literatürdeki diğer bulgularla örtüşmekte ve fizyoterapistlerin, 
genç yaşta mesleğe bağlı kas iskelet sistemi yaralanmalarını deneyimleme 
eğilimi olduğunu doğrulamaktadır. 
Mesleki aktiviteler sırasında kas-iskelet sistemi yaralanması ile ilgili olarak, 
en yüksek insidansı bel bölgesindedir. Cromie, işe bağlı bel ağrısı oranının% 
48 olduğunu buldu. Diğer yazarlar fizyoterapistlerde bu problemin çeşitli 
oranlarını ortaya çıkardı: Bork % 45, Molumphy 29% , Scholey ve Hair % 38 
, Mierzejewski %49.2 , Rugelj  %73.7 .Türk fizyoterapistleri araştırmamızda 
bel ağrısı% 25,5 oranında görülmüştür. Salik en sık görülen yaralanmaların 
tendon (% 21), vertebral disk problemleri (%16) ve kas straini (%16) olduğunu 
bulmuştur. Öte yandan, Holder, kas suşunun (%69), ligament burkulmanın 
(%28) ve vertebral disk probleminin (%16) fizyoterapistlerde yaygın yaralanma 
olduğunu bulmuştur. Nijerya’da en sık yaralanan vücut kısımları sırt (%45.2), el 
bileği ve el (% 26), sırt üstü (% 10.6) ve boyun (%6.7) idi.  Bizim çalışmamızda; 
bildirilen başlıca yaralanma türleri kas straini (%26), dejenerasyon (%22,9), 
vertebral disk problemi (% 21,4), tendinit (%17,6), ligament burkulma (%8,4) 
ve kırıklardı. (%3,8). Glover , klinik alanlar ve şikayet türleri arasında bir ilişki 
kurmuştur. Cromie, pediatri, özel alanlar ve spor ile çalışan fizyoterapistlerin işle 
ilgili kas-iskelet sistemi yaralanmaları açısından daha yüksek oranda olduğunu 
bulmuştur.(Glover W,2005) Pediatri, ortopedi, geriatri, psikiyatri, yanıklar, 
jinekoloji, nöroloji, romatoloji, solunum bakımı ve rehabilitasyon alanları ile 
çalışan fizyoterapistler, Beynon ve Reilly  tarafından mesleğe bağlı kas iskelet 
sistemi yaralanmaarı açısından yüksek riskli alanlar olarak belirlenmiştir (Beynon 
C, Reilly T,2002). Hepsi için; cerrahi, yoğun bakım, acil, onkoloji, koroner bakım ve 
omurilik yaralanması alanları düşük risk alanı olarak sınıflandırıldı. Bu çalışmada 
genel fizyoterapi ve pediatrik alanlarla çalışan fizyoterapistlerin yüksek riskli 
alanlar olarak tanımlandığını göstermiştir. Bork, kas-iskelet yaralanmaları ile 
ilgili uzmanlık alanlarını ve hastanelerde çalışan fizyoterapistlerin bel ağrısında 
daha yüksek bir prevelansa sahip olduğunu bulmuştur. Ayrıca, ayak ve ayak bileği 
belirtileri diğer alanlardan daha yüksektir. Ayrıca nörolojik rehabilitasyonda 
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çalışan fizyoterapistin sırt, bel ve diz bölgesi gibi diğer bölgelere göre daha fazla 
ağrısı vardır. (Bork ve ark.,1996) Rehabilitasyon alanında çalışan fizyoterapistlerin, 
Holder (%75) tarafından daha fazla bel ağrısı olduğunu göstermiştir (Holder 
ve ark.1996). Cromie, çocuklarla çalışan fizyoterapistlerin diz semptomlarının 
yaygınlığının yüksek olduğunu ve önceki çalışmalarla tutarlı sonuçlar verdiğini 
söyledi. Çünkü fizyoterapistlerin, zamanlarının çoğunu diz üstünde durarak 
ve çömelerek harcadıkları bildirilmiştir. İzmir’deki fizyoterapistler tarafından 
yapılan bir araştırmaya göre diz yaralanmalarının daha düşük oranda olduğu 
tespit edildi (SalikY,Özcan A, 2004). Ankara’da yapılan çalışmada, literatürle 
karşılaştırıldığında, çocuklarla çalışan fizyoterapistlerin daha düşük oranlı diz 
yaralanmalarının dördüncü en sık yaralanan bölge olduğu saptanmıştır (Tekeli 
H,2009). Bu çalışmada; genel fizyoterapi bölümünde çalışan 12 fizyoterapistte 
ve de ortopedik rehabilitasyon servisinde çalışan 8 fizyoterapistte 
dejenerasyon yaralanmaları görüldü. Diğer yandan nöroloji bölümünde çalışan 
8 fizyoterapistte kas straini görülmüştür. Pediatrik rehabilitasyon ünitelerinde 
çalışan 13 fizyoterapiste de vertebral disk yaralanması görüldü. Mierzejewski, 
Edmonton’daki fizyoterapistlerin %13.7’sinin, çalışmaya bağlı bel ağrısına 
maruz kaldıktan sonra kariyerini bıraktığını ve %35.3’ünün bu sorundan sonra 
çalışmaya devam ettiğini bildirdi(Mierzejewski,1997). Cromie, fizyoterapistlerin 
%17.7’sinin uygulama alanlarını mesleğe bağlı kas iskelet sistemi yaralanmaları 
ile bağlantılı olarak değiştirdiğini bulmuştur. Bu çalışmada; kas iskelet sistemi 
yaralanmaları olan fizyoterapistlerin çoğu (%75), yaralanmalarından dolayı ya 
da başka bir yaralanmaya devam etme riskinden dolayı bir iş ya da departman 
değişikliği düşünmeyeceklerini belirtmişlerdir.
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ÖĞRENCİ SUNUMU TEMELLİ ALAN SEÇMELİ DERS İÇİN SUMMATİF OLARAK 
DA UYARLANABİLECEK FORMATİF VEYA NORMATİF DEĞERLENDİRME 

MODELİ

Yekbun ADIGÜZEL9 
Bu çalışmada, öğrenci sunumu temelli dersler için performans değerlendirme 
şeklinde summatif olarak uyarlanabilecek normatif değerlendirme modeli 
ele alınmıştır.  Modele örnek olarak ele aldığımız çalışmamıza göre, seçmeli 
ders olarak tasarlanan dersin öğrenim hedefi, bir alandaki güncel gelişmeleri 
literatür üzerinden takip için, öğrenciler tarafından seçilen teknik bilimsel 
makalelerin sunumu ve konuların anlaşılmasıdır.  Bu tip bir ders, programların 
çoğunda bulunan, alanındaki güncel bilgileri takip etme, bu yönde faaliyet 
gösterme ve bu bilgileri yaygınlaştırma gibi öğrenim çıktılarına uygundur.  
Bu formattaki bir dersin standardize olması için, öğrenme çıktılarında, 
“… konusunda/alanındaki gelişmeleri takip eder, mevcut bir yakın dönem 
gelişmesini anlar ve sistematik bir biçimde sunar” gibi ifadeler kullanmak 
mümkündür.  Ayrıca, ilgili her madde için de, “… konusunda/alanında 
sunum” gibi başlıkları ders içerikleri olarak yazmak mümkündür. Sunulacak 
makalelerin belirlenmesinin ardından, öğrenciler sunumlarını yapmaktadırlar.  
Her sunumun ardından, tüm öğrencilerden, sunumu, içeriğinin zorluğu ve 
ilgi çekiciliği, sunumu yapan öğrenciyi ise, bilgi aktarımı ve sunum becerileri 
açısından değerlendirmeleri istenmektedir.  Son olarak, sunumu özetlemeleri 
istenmektedir.  Bu değerlendirmeler, ‘çok iyi’ ve ‘çok kötü’ arasında 5 
kademede (5’li likert ölçeği kullanılarak) değer atfederek yapılmaktadır.  
Ayrıca, sunumu yapan öğrenciler tarafından da özetlerin değerlendirilmesi 
istenmektedir.  Amaç, akran değerlendirmesi beraberinde, ideal koşullarda, 
sınıfın konuyu özetleme konusundaki başarı düzeyinin sunum yapan öğrencinin 
bilgiyi aktarma başarısında refleksiyon oluşturmasıdır. Akran değerlendirmesi 
öncesinde öğrencilere bilgi/eğitim verilmelidir.  Sunumu yapılacak konuların 
eş düzeyde anlaşılabilir olmaları eğitici tarafından sağlanmalıdır.  Sonrasında, 
öğrencilerin yaptıkları sunum özeti değerlendirmeleri, yapılan sunumlarla 
birlikte, öğrencilerin başarılarının değerlendirmesinde kullanılacak veriyi 
oluşturmaktadır.  Bu veri üzerinden, değerlendirme sonucu ortalamanın altında 
olan bir sunumun tekrarı, formatif bir yaklaşım olacaktır.  Ancak, aynı sunum özeti 
değerlendirmelerini eğitici de ayrı olarak yaptığı takdirde ve ayrıca, her birinin 
tüm performans sonucuna göre belirlenecek öğrenci başarı sıralamasına göre 
belirli sayıda öğrenci belirli bir not aldığında, yaklaşım normatif olacaktır.  Son 
olarak, sunum özeti değerlendirmeleri yine eğitici tarafından ayrıca yapıldığı ve 
her birinin tüm performanslarının sonuçlarına göre mutlak ya da bağıl sistem 
üzerinden not alındığı takdirde ise summatif bir yaklaşım olacaktır.  Yani, bu 
formatif ya da normatif olarak da ele alınabilecek model, performans-esaslı 

summatif değerlendirmeye de uyarlanmak için uygundur. Buradaki alternatif 
yaklaşımımız tek başına normatif ya da formatif bir yöntem olabileceği gibi 
karma bir yaklaşım olmaya da uygundur.  Öğrencilerin performanslarının 
değerlendirilmesi sırasında, sunum ve sunumlarla ilgili özet ve geri bildirimlerin 
ağırlıklarını eğitici belirlemektedir.  Ağırlıkların, sunumların zorluklarına göre 
değişken katsayılarla çarpılarak hesaplanmaları mümkündür.
Anahtar kelimeler: Ölçme ve değerlendirme, normatif, formatif, summatif, 
alternatif

FORMATIVE OR NORMATIVE EVALUATION MODEL THAT CAN ALSO BE 
ADAPTED AS SUMMATIVE FOR AREA ELECTIVE COURSE THAT IS BASED 

ON STUDENT-PRESENTATION
In this study, a normative evaluation model that can also be adapted as 
summative evaluation in the form of performance evaluation is addressed for 
student-presentation-based courses.  According to our study that we handled 
according to the model, aim of the course that is designed as an elective course 
is the comprehension of the presentation of technical papers and the topics 
by the students, to follow the current developments in a field through the 
literature.  A course like this is appropriate to the learning outcomes that are 
present in most programs, which is following the current knowledge of the 
field, showing activity in this direction and dissipating this knowledge.  For a 
course with this format to be standardized, it is possible to use expressions 
like “follows the developments in the topic/field of …, can comprehend and 
present a recent era development of it in a systematic manner.”  Besides, for 
each relevant point like this, it is possible to write titles like “presentation in 
the topic/field of …” as course content.  Students make their presentations 
after the determination of the papers to be presented.  Following each 
presentation, it is asked from all students to evaluate the presentation in 
terms of content difficulty and attractiveness, and the student who presents, 
in terms of information transfer and presentation skills.  Last, they are asked 
to summarize the presentation.    These evaluations are done by attributing 
value between ‘very good’ and ‘very bad’, at 5-level (by using 5 point likert 
scale.)  Also, the summaries are asked to be evaluated by the presenter.  Aim 
is to achieve reflection of the presenter’s information transmission, in ideal 
conditions, through the capability of the class to summarize the topic. The 
students should be informed/educated before peer assessment.  Equal level 
of comprehensibility of topics to be presented should be ensured by the 
instructor.  After this, together with the presentations, presentation-summary 
evaluations that are made by the students make up the data that will be used 
during evaluation of the students’ performances.  However, the approach will 
be normative when the same presentation-summary-evaluations are done 
separately by the instructor and besides, when a certain number of students 
receive certain grades, according to their ranking that will be determined 
through all performances’ result of each.  Eventually, the approach would be 

9Doç. Dr., Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul, yekbun.adiguzel@
altinbas.edu.tr
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summative when presentation-summary-evaluations are again performed 
separately by the instructor and the grade is received, on absolute or relative 
grading system, according to all performances’ results of each.  So, this 
model, which can be addressed as formative or normative, is appropriate 
for being adapted also as performance-based summative evaluation.  While 
our alternative approach here can be a normative or formative method 
solely, it is appropriate to be a mixed approach as well.  During assessment 
of the students’ performances, instructor is determining the weights that are 
assigned to the presentations and to the summaries and feedbacks related 
to the presentations.  It is possible that the weights are calculated by varying 
coefficients according to the difficulty of presentations.  
Keywords: Measurement and assessment, normative, formative, summative, 
alternative

1.Giriş
Ölçme ve değerlendirme kavramlarının tanımı ve amacını, akran 
değerlendirmesini sunum becerilerinin değerlendirilmesi üzerinden incelemiş 
bir çalışmadan alıntılayarak başlayacak olursak: “Ölçme, bir niteliğin gözlemlenip 
sonucun sayılarla ifade edilmesi, değerlendirme ise ölçme sonuçlarına göre 
bir yargıya varma süreci olarak tanımlanmaktadır.” (Özdemir & Erdem, 2017, 
pp. 23-24)  “Ölçme ve değerlendirmenin amacı bireyin eğitiminin başındaki ile 
sonundaki durumu arasındaki farkı ortaya koymaktır (Arslan, Dağlı Ekmekçi, 
& Ekmekçi, 2011)” (Özdemir & Erdem, 2017, p. 24).   Bu tanımda bahsedilen 
fark, söz konusu ölçme değerlendirme eylemi bir ders kapsamında yapılıyor 
ise, ders içeriğinde ifade edilen öğrenim hedeflerine karşılık gelmektedir.  
Dolayısı ile bu fark, ders kapsamında, ilgili hedeflere ulaşma düzeyidir.  
Tanımlardan devam edecek olursak, ölçme ve değerlendirmede öne çıkan 
yöntemler arasındaki formatif değerlendirme, genelde kısa sınavlar olarak 
bilinen, izleme ve biçimlendirmeyi amaçlayan bir yöntemdir.  Summatif 
değerlendirme ise, karar verdirici ölçüm niteliğindeki, genelde sınav yapma 
şeklinde uygulanan ancak performans değerlendirme gibi farklı yöntemleri 
de olan bir değerlendirmedir.  Summatif değerlendirme ardından sınanan 
kişinin başarı düzeyi mutlak ya da bağıl yönteme göre belirlenebilmektedir.  
Bizim burada bahsedeceğimiz tüm değerlendirmeler, hedefe bağlı olarak, 
koşula göre değerlendirme stratejisinin değiştirildiği durumsallık yaklaşımına 
(“contingency approach”) uygundur. (Bryson & Cullen, 1984, pp. 267-290). 
Klasik ölçme değerlendirme uygulanamadığında ya da tercih edilmediğinde, 
alternatif (Dochy, Segers, & Sluijsmans, 1999, pp. 331-350) ve entegre (Bourke 
& Mentis, 2014, pp. 384-397) ölçme değerlendirme tekniklerinden yararlanmak 
mümkündür.  Bu çalışmadaki, ölçme ve değerlendirme yöntemi bağlamında 
üzerinde tartışılacak örneğe göre, seçmeli bir dersin öğrenim hedefi, bir 
alandaki güncel gelişmeleri literatür üzerinden takip amaçlı olarak, eğitmen 
danışmanlığında öğrenci tarafından belirlenen teknik bir bilimsel makalenin 
sunumudur.  Akpullukçu (2011, p. 35) tarafından verilen tanıma göre sunum, 

“Değişik konularda bilgi vermek amacıyla oluşturulan sözel bir iletişim türüdür 
(Sönmez, 2008).”  “Yapılan sunumlar, sözel ve görsel açıdan desteklendiğinden 
dolayı öğrenme üzerinde etkilidir.” (Akpullukçu, 2011, p. 36)  Öğrenci sunumu 
esaslı derslerde, ölçme ve değerlendirme süreci, sunumun yapılması gibi göreli 
dar bir kapsamda olabilmektedir ve bu yaygın bir yaklaşımdır.  Öğrenci, konu 
seçimini ve sunumunu tanımlı kriterlere göre başarılı bir şekilde yaptığı takdirde 
derste de başarılı kabul edilmektir.  Ancak burada, sürecin daha yapılandırılmış 
bir formata sahip olmasını sağlayabilecek, akran değerlendirmesini de (Tahir, 
2012, pp. 192-201) kapsayan bir yaklaşımdan bahsedilecektir. Normatif 
değerlendirme, sınanan kişinin performansını belirlerken sınava tabi olan tüm 
grubu referans alır.  Bu anlamda summatif değerlendirmede kullanılan bağıl 
değerlendirme yöntemine yakındır.  Ancak, bağıl değerlendirmede belirli bir 
temel bilgi seviyesi sınırlaması uygulanabilirken, normatif değerlendirmede bu 
yoktur.  Dolayısı ile normatif değerlendirmede öğrencilerin öğrenme düzeyine 
yönelik bir çıkarım mümkün değildir şeklinde de tanımlanmaktadır (Berberoğlu, 
2011, p. 17).  Bu anlamda da haklı sayılabilecek bir eleştiri alabilmektedir.  Zira 
formatif yöntem gelişim takibini, summatif yöntem yetkinliği ve yeterliliği 
değerlendirmeyi hedeflerken, normatif yöntem ayırıcıdır. (Conway, Chen, & 
Jefferies, p. 9)  IQ testleri, tek aşamalı merkezi sistem sınavları, mülakatlar 
bu tip değerlendirme örnekleridir.  Lisans eğitiminde yaygın olan formatif ve 
summatif değerlendirme yöntemlerine kıyasla normatif değerlendirme lisansta 
yaygın değildir; norm-referanslı normatif yönteme kıyasla kriter-referanslı 
summatif yöntem daha uygun bulunmaktadır (Turnbull, 1989, pp. 145-150; 
Carlson, MacDonald, Gorely, Hanrahan, & Burgess-Limerick, 2000, pp. 103-
116). Ancak burada, bir dersin notlandırılmasında ayırıcı olunması gerekliliği 
olan durumlarda, tercih edilmese de, kendi kapsamında standardize edilmiş bir 
yöntem olarak normatif değerlendirmenin de ele alınmasının mümkün olduğu 
düşünülmektedir.

2.Yöntem 
Bu çalışma, farklı ihtiyaçlara göre uyarlanabilecek bir model önermesidir.  
Çalışmamıza göre, seçmeli ders olarak tasarlanan dersin öğrenim hedefi, bir 
alandaki güncel gelişmeleri literatür üzerinden takip amaçlı olarak, eğitmen 
danışmanlığında öğrenciler tarafından seçilen teknik bilimsel makalelerin 
sunumu ve konuların anlaşılmasıdır.  Derslerin programla uyumlu olması 
önemlidir (Mugimu & Mugisha, 2017, pp. 21-34).  Bu tip bir ders, programların 
çoğunda bulunan, alanındaki güncel bilgileri takip etme, bu yönde faaliyet 
gösterme ve bu bilgileri yaygınlaştırma gibi öğrenim çıktılarına uygundur.  
Bu formattaki bir dersin daha standardize olabilmesi için, “… konusunda/
alanındaki gelişmeleri takip eder, mevcut bir yakın dönem gelişmesini 
anlayıp karşısındakilere sistematik olarak anlatıp, sunabilir” gibi ifadeler 
ve ilgili her başlık için de “… konusunda/alanında sunum” gibi ders içerikleri 
yazmak mümkündür.  Derste, eğiticinin, sunum konusu seçiminde öğrencilere 
yardımcı ve onları yönlendirici olması gerekmektedir.  Sunum başlıklarının 
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belirlenmesinin ardından, öğrencilerin makale sunumları yapılmaktadır.  
Bunların ardından, her sunum sonrasında, sunumu yapan hariç tüm 
öğrencilerden, yapılan sunumu, içeriğin zorluğu ve ilgi çekiciliği, sunumu yapan 
öğrenciyi ise, bilgi aktarımı ve sunum becerileri açısından değerlendirmeleri 
ve ayrıca da sunumu özetlemeleri istenmektedir.  Bu değerlendirmeler, ‘çok 
iyi’ ve ‘çok kötü’ arasında 5 kademede (5’li likert ölçeği (Bayat, 2014, pp. 1-24) 
kullanılarak) değer atfederek yapılmaktadır.  Özetlerin, ilave olarak, sunumu 
yapan öğrenciler tarafından da aynı şekilde değerlendirilmesi istenmektedir.  
Akran değerlendirmesi öncesinde öğrencilere bilgi ve/veya eğitim verilmelidir.  
Sunumu yapılan konuların anlaşılabilir olma seviyelerinin eş düzeyde olması 
eğitici tarafından sağlanmalıdır.  Bunun nihai değerlendirmesi, öğrencilerden 
sunum sonrası alınan geri bildirimler ile yapılmaktadır.  Bu konuda sunum 
yapan öğrencinin kendisinin de geri bildirim sağlaması önemlidir.  Bu 
aşamalardan sonra, diğer öğrencilerin yaptıkları değerlendirmeler, yapılan 
sunumlarla birlikte, bir öğrencinin dersteki başarısının değerlendirmesinde 
kullanılacak veriyi oluşturmaktadır.  Bu veri üzerinden, değerlendirme sonucu 
ortalamanın altında olan bir sunumun tekrar edilmesi, formatif bir yaklaşım 
olacaktır.  Ancak, öğrencilerin yaptıkları ile aynı değerlendirmeyi eğitici de 
ayrı olarak yaptığı takdirde ve ayrıca, tüm performanslarının sonuçlarına 
göre belirlenecek bir öğrenci-başarı-sıralamasına bağlı olarak, belirli sayıda 
öğrenci belirli bir not aldığında, yaklaşım normatif olacaktır.  Son olarak, 
değerlendirme yine eğitici tarafından ayrıca yapıldığı ve her öğrenciye, tüm 
ders performanslarının sonuçlarına göre, mutlak ya da bağıl sisteme göre 
not verildiği takdirde ise performansa dayalı summatif bir yaklaşım olacaktır.   
Tüm bu süreçte, öğrencilerin dersteki performanslarının değerlendirilmesi 
için, sunumlarla ilişkili özet ve geri bildirimlerin formatif olarak ele alınmadığı 
durumlarda, sunuma ve sunumlarla ilişkili özet ve geri bildirimlere verilecek 
ağırlıklar eğiticiye bağlıdır.  Ayrıca, bu değerlendirme ağırlıklarının, sunum 
konularının zorlukları hakkındaki geri bildirimlere bağlı olarak değişken 
katsayılarla çarpılarak hesaplanmaları da mümkündür.   Geri bildirimlere ve 
sunum özetlerine bakılırken, bir özetin değerlendirme sunucu, özeti yapan 
öğrencinin ders performansına sayılırken, tek bir sunum için yapılan özetlerin 
değerlendirme sonuçlarının ortalaması ise sunumu yapan öğrencinin sunum 
performansına dâhil edilecektir.  Belirtildiği gibi, sunum konusunun zorluğuna 
bağlı olarak, bunların katkılarının farklı katsayılarla çarpılarak hesaplanması 
söz konusu olabilecektir.  Üst paragraftaki bilgiyi örnekleyecek olursak, yapılan 
sunumun ders performansına katkısı %50 olabilecektir.  Bu durumda, geri kalan, 
sunumunun sınıf tarafından zorluk derecesinin değerlendirmesi (1) ve sunum 
için sınıftaki öğrencilerin yazdığı özetler üzerinden yapılan değerlendirme (2) 
ile birlikte, sunum yapan öğrencinin tüm sunumlar için yazdığı özetlerden aldığı 
geri bildirimler (3) toplamı (1, 2 ve 3’ün yüzde cinsinden ağırlıkları toplamı) %50 
olacaktır.  Bu ikinci %50, örneğin, sunumun sınıf tarafından zorluk derecesinin 
değerlendirmesi %10 (1), sunum için sınıftaki öğrencilerin yazdığı özetler 
üzerinden yapılan değerlendirme de %10 (2) ve sunum yapan öğrencinin tüm 

sunumlar için yazdığı özetlerden aldığı geri bildirimler toplamı %30 (3) olarak 
paylaştırılabilecektir.  Bir sunum sınıf geneli tarafından ortalamanın üzerinde 
zor ya da kolay bulunmuşsa bu ağırlıklar değiştirilebilecektir.  Örneğin zor 
bulunmuşsa, sunumunun sınıf tarafından zorluk derecesinin değerlendirmesi 
%5, sunum için sınıftaki öğrencilerin yazdığı özetler üzerinden yapılan 
değerlendirme de %5 ve sunum yapan öğrencinin tüm sunumlar için yazdığı 
özetlerden aldığı geri bildirimler toplamı %40 olarak paylaştırılabilecektir.  
Aynı sunum için, diğer öğrencilerin yazdıkları özetlerden kendilerine gelecek 
katkının da düşmesi söz konusu olacaktır.  Bu durumda, o öğrencilerin yaptıkları 
sunumların zorluk dereceleri ortalama düzeyde ise, bu öğrencilerin yazdıkları 
özetlerden aldıkları geri bildirimler toplamının verdiğimiz örneğe göre %30 
olarak kalması için, zorluk derecesi yüksek çıkan sunuma yazdıkları özetin 
katkı payının azalmasını telafi edecek kadar diğer sunum özetlerinin toplam 
katkı payı artacaktır.  Bu verilen rakamlar, önceki paragrafta verilen bilgiyi 
örneklemek için rasgele seçilmiştir.  Başta verilen, %50’ye %50 dağılımının farklı 
seçilmesi mümkündür.  Ayrıca, eğiticinin tercihine bağlı olarak ya da derse göre, 
bir sunumunun sınıf tarafından zorluk derecesinin değerlendirmesi ve sunum 
için sınıftaki öğrencilerin yazdığı özetler üzerinden yapılan değerlendirme, 
öğrencilerin yaptıkları sunumların ağırlığına, yani örneğimizdeki ilk %50’ye 
dâhil edilebilecektir.  O zaman, başta ikinci %50’ye dâhil etmiş olduğumuz, 
sunumun sınıf tarafından zorluk derecesinin değerlendirmesinin ağırlığı olan 
%10 (1) ve sunum için sınıftaki öğrencilerin yazdığı özetler üzerinden yapılan 
değerlendirme ağırlığı olan %10 (2) ilk %50’ye dâhil olacaktır ve öğrencinin 
sunum yapmış olması için belirlenen ağırlık da %50 yerine %30 olacaktır.  Onun 
yerine, ikinci %50’nin tamamını, sunum yapan öğrencinin tüm sunumlar için 
yazdığı özetlerden aldığı geri bildirimler toplamı (3) belirleyecektir ve o toplam 
da bu durumda %30 yerine %50 olacaktır.  Son olarak bahsedilmesi gereken 
önemli bir nokta da, bu örneğimize göre başta verilen %50, %50 dağılımını 
değiştirirken, dersi alan öğrenci mevcudunu göz önünde bulundurmanın 
yararlı olacağıdır.  14 haftalık bir dönemde her hafta 3 saat olmak üzere toplam 
42 seçmeli ders saati olabileceği göz önünde bulundurulduğunda, derse 10 
öğrencinin kayıt olması ile 40 öğrencinin kayıt olması arasında fark olacaktır.  
10 öğrencinin kayıt olacağı derste öğrencinin kendi yapacağı sunumun yüzde 
cinsinden ağırlığı artırılıp diğer ders etkinliklerinin ağırlığı azaltılırken, 40 
öğrencinin kayıtlanacağı derste bunun aksi bir durumun söz konusu olması 
uygundur.  Kalabalık mevcutlu derslerde sunumların gruplar halinde yapılması 
da olasıdır.  Her koşulda, olası alternatif durumların mümkün mertebe 
sistematik bir şekilde tanımlanması ve belki, derse kayıt olabilecek öğrenci 
sayısı üst limitinin olması da uygundur.

3.Tartışma ve Sonuç
Yöntemde belirtildiği gibi, çalışmamızda, öğrencilerin makale sunumlardan 
sonra tüm öğrencilerden sunumu özetlemeleri istenmektedir.  Bu özetler 
sunumu yapan öğrencilere değerlendirtilmekte, özetlerin bilgi içeriği ve 
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organizasyon açısından ‘çok iyi’ ve ‘çok kötü’ arasında 5 kademede 
değerlendirilmesi istenmektedir.  Buradaki amaç, akran değerlendirmesi 
beraberinde, ideal koşullarda, sınıfın konuyu özetleme konusundaki başarı 
düzeyinin sunum yapan öğrencinin bilgiyi aktarma başarısında refleksiyon 
oluşturmasıdır (Nicol, Thomson, & Breslin, 2014, pp. 102-122).  Burada ideal 
koşullar ile kastedilen şunlardır:  Akran değerlendirmesi öncesinde öğrencilere 
bilgi ve/veya eğitim verilmelidir. (Dochy, Segers, & Sluijsmans, 1999, pp. 331-
350)  Buna rağmen akran değerlendirmesi güvenilirliği yüksek olmayabilecektir 
(Orsmond, Merry, & Reiling, 1996, pp. 239-250).  Özdemir ve Erdem (2017, pp. 
31-37), bu durumun etkisini belirleyebilmek için, değerlendirme yapan 
öğrencilere değerlendirilen öğrenci ile arkadaşlık düzeylerini de sormuştur.  
Öğrencilerin, arkadaşlık ilişkileri, dışlanma endişeleri ve benzeri nedenlerle, 
öznel değerlendirme yapabilecekleri ve eğitici ile farklı yönde bir değerlendirme 
yapmalarını, eğiticinin nesnel olmayan değerlendirmesi olarak algılayabilmeleri 
(Stan & Manea, 2015, pp. 597-502) gibi olası durumlar akran değerlendirmesini 
ideal koşullardan uzaklaştırabilse de, akran değerlendirmesi faydalı 
bulunmaktadır.  Düşüncelerini yapacakları değerlendirmelere yansıtmasalar 
da, akran değerlendirmesinin, öğrencilerin eleştirel bakışlarının gelişmesine 
katkısının olacağı düşünülmektedir. Yukarıda belirttiğimiz gibi, amaç, akran 
değerlendirmesi beraberinde, idealde, sınıfın konuyu özetleme konusundaki 
başarı düzeyinin sunum yapan öğrencinin bilgiyi aktarma başarısında refleksiyon 
oluşturmasıdır.  Ancak burada, sunumu yapılan konuların anlaşılabilir olma 
seviyelerinin de farklı olacağı gerçeğinin objektif farkındalığı gereklidir.   Yani, 
konu seçimi kriteri olarak, farklı konuların eşit düzeyde anlaşılabilir olmaları 
sağlanmalıdır.  Bunun tam olarak sağlanmasının zorluğu, hatta belki imkânsızlığı 
bir yana, bu konuda bir standart oluşturulması güçtür, çünkü eğiticinin alacağı 
bir karar da olsa, yapılacak seçimin sübjektif bir yönü olacaktır.  Eğitimci, en 
başta, sınıfın belirli bir bilgi ve algı seviyesine sahip olduğu ve bunun da homojen 
olduğu varsayımından hareket etmektedir.  Bu durum klasik tarzda işlenen 
derslerde de aynı olsa da, ders sürecinde sınıf ile etkileşime göre dönem 
içerisinde ders revize edilebilmektedir.  Ancak, konular belirlendikten sonra 
öğrencilerin yapacakları sunumlar üzerinden ilerleyecek bir derste bu kısmen 
daha zor olacaktır.  Bunu aşmak için izlenebilecek yol, yine yöntemde belirtildiği 
gibi, öğrencilerin dersteki performanslarının değerlendirilmesi için, kendi 
yaptıkları sunuma ve diğer sunumlar için hazırladıkları özetlere ve geri 
bildirimlere verilecek ağırlıkların, sunum konularının zorluklarına ilişkin geri 
bildirimlere bağlı olarak değişken katsayılarla çarpılarak ya da baştan 
belirlenmiş farklı ağırlıklara göre hesaplanmalarıdır.   Bahsetmek istediğimiz bir 
diğer husus da, öğrencilerin bilgi seviyeleri her konu özelinde aynı 
olmayacağından, farklı konu ve kavramlar üzerine yapılacak sunumların içeriği 
hakkındaki bilgi düzeylerinin, konuların zor ya da kolay olması şeklinde 
algılanabileceğidir.  Amaca ulaşmayı zorlaştıran tüm bu dezavantajlara rağmen, 
nihai hedef, yapılacak sunum ve sunum özeti değerlendirmelerinde, sunum 
konularının zorluk seviyelerinin etkisinin en aza indirgenmesidir.   Öğrencilerin 

her sunum özelinde bireysel performansları değişse de, bir sunumdaki ortalama 
anlaşılma düzeyinin, konuların zorluk seviyeleri benzer oldukça, o sunumun 
bilgi aktarma başarısı için bir belirteç olacağı düşünülmektedir.  Bir öğrencinin, 
dönem boyunca tüm sunumları özetlemede göstereceği performansın da, 
kendi yaptığı sunum dışındaki performansı için bir belirteç olacağı 
düşünülmektedir. Burada bahsettiğimiz, farklı koşullara uyarlanabilecek 
değerlendirme modeli, eğitici tarafından farklı tip değerlendirmelerde 
kullanılmak için uygundur.  Buradaki kastımız, öğrencilerin performanslarına, 
sunum yapma ve sunumu yapılan konuları anlama açısından akranları ile 
kıyaslanarak bakılırken, ders başarılarının değerlendirmesinde bu veriden farklı 
şekillerde yararlanılabileceğidir.  Değerlendirmeler sonrası düşük performansı 
giderici çalışmalar planlandığı takdirde, değerlendirmeye formatif denilebilir, 
çünkü başta da belirtildiği gibi, dersi izleme ve biçimlendirme hedeflenmiş 
olacaktır.  Bu tip bir değerlendirmede eğiticinin öğrenciden bağımsız olarak bu 
değerlendirmeyi yapmasına gerek olmayabilecektir.  Normatif ve performansa 
dayalı summatif değerlendirmelerde ise, eğiticinin öğrenciden bağımsız olarak 
sunum özeti değerlendirmesini yapması tercih edilebilecektir çünkü öğrencinin 
ders başarısını değerlendirmede nihai olarak kullanılması söz konusudur.  
Normatif değerlendirme kapsamına girmesi için de, örneğin, öğrencinin 
dersteki performansının toplam değerlendirmesine göre belirlenecek olan 
öğrenci başarı sıralamasına göre belirli sayıda öğrenci belirli bir not alacaktır.  
Performansa dayalı summatif yaklaşımda ise, sunum özeti değerlendirmesinin 
yine eğitici tarafından öğrencilerden bağımsız olarak ayrıca yapılması tercih 
edilebilecektir ve öğrencinin dersteki performansının toplam değerlendirmesine 
göre mutlak ya da bağıl sisteme göre not alması söz konusu olabilecektir.  
Summatif yaklaşım kapsamında, alternatif olarak, dönem sonunda sunumlar 
üzerinden çoktan seçmeli, vb. ya da klasik tarzda sınav yapılması mümkündür.  
Bu da summatif değerlendirme olur, ancak özel olarak değerlendirmeye katkı 
sağlayacakları şekilde özel bir düzenleme yapılmadıkça bu tip bir 
değerlendirmede sunum özeti değerlendirmeleri kullanılmış olmaz. Yöntem 
kısmının sonunda bahsettiğimiz şekilde öğrenci ders performansı belirlemesi, 
bu tarz sunum temelli dersler için ders notu verilmesinde göz önünde 
bulundurulan parametreleri çeşitlendirmektedir.  Bu nedenle tercih edilebilir 
bir yaklaşımdır (Wholey, 1996, pp. 145-149).  Buna karşın, kimi öğrenciler daha 
az iş yüküne sahip olacaklarını düşünerek, sadece sunum üzerinden 
değerlendirilmeyi tercih edebilmektedirler (Ghiatău, Diac, & Curelaru, 2011, 
pp. 220-224).  Ancak, o koşulda, bir öğrencinin, bir sunum yaparak dersten 
geçeceği ya da kalacağı durumda ve geçtiği takdirde de farklı notlar almayı 
bekleyeceğinde, sunumun kendisi tek belirleyici olacaktır.  O durumda, sunum 
konusunun zor olmasının ya da öğrencinin sunum günü, o güne özel olarak 
sunum başarısını etkileyebilecek olumsuz koşulların ve benzeri durumların 
varlığının öğrencinin ders notuna olumsuz etkisi yüksek olacaktır.  Bunlar göz 
önünde bulundurulduğunda ve de bir sunuma sadece sunumu yapacak olan 
öğrencinin hazırlanmasını değil, dinleyicilerin de onu daha dikkatli takip 



139138

etmelerini sağlayacak bir yöntem olarak, burada bahsettiğimiz alternatif 
yaklaşımın tercih edilebilir olduğu düşünülmektedir.  Yöntem kısmında 
bahsedilenler haricinde, sunumlar sonrasında sunumu yapan öğrencinin derse 
gelen öğrencilere ödev olarak bir soru sorması ve bunun karşılığında, sunumu 
dinleyip özetleyen öğrencilerin de, sunum yapan öğrenciye ödev olarak birer 
soru iletmeleri mümkündür.  Yani, ders notu belirlenmesinde esas alınacak 
katkıları bu yaklaşım bağlamında daha fazla çeşitlendirmek mümkündür.
Sınavların amacının, ders içeriğinde tanımlanan öğrenim hedeflerine ulaşma 
düzeyini ölçmek olduğu düşünüldüğünde, bir alandaki güncel konular üzerinden 
literatür taraması yapılarak belirlenecek başlıkların sunulması öğrenim 
hedeflerini az ya da çok belirsizleştirmekte ve bu da devamındaki süreci 
etkilemektedir.  Değerlendirme kapsamındaki notlandırmanın, ölçüm 
sonuçlarına göre öğrenme düzeyini ifade etmek olduğu düşünüldüğünde, 
normatif değerlendirme yapılması durumunda, dersin harf aralıkları ve kaçar 
kişinin hangi harf notunu alacağının önceden belirlenip, dersteki değerlendirme 
sonuçlarına göre öğrencilerin sıralanıp, notlandırılması düşünülmüştür.  Bu 
yaklaşım, taban puanı olmayan okul ya da kurum giriş sınavlarındakine benzer 
bir yaklaşımdır.  Sonuç olarak, eğitimin durağan değil, dinamik, gelişen bir 
disiplin olduğu düşünüldüğünde, burada bahsedilen yaklaşım deneysel olarak 
önerilmektedir. Ancak, deneysel yaklaşımdan, uygulandığı koşullarda 
öğrencinin bu deneysel yaklaşımı belirsiz bir sistem olarak deneyimlemesi 
kastedilmemektedir (Milligan, 1996, pp. 413-418).  Burada, bu belirsizliği 
giderebilecek yollar önerilmeye çalışılmıştır.  Yine de, belirli düzeylerde esneklik 
içermeyen sistemler ya da eğitimciler (Gulikers, Biemans, Wesselink, & van der 
Wel, 2013, pp. 116-124) tarafından bu tip yaklaşımların uygulanmaya 
konmasında zorluklarla karşılaşılması ve adaptasyona ihtiyaç duyulabilmesi 
olasıdır.  Sonuçta, yöntem kısmının ilk cümlesinde söylendiği gibi, bu çalışma, 
farklı ihtiyaçlara göre uyarlanabilecek bir modeldir ve ilgili bir ders kapsamındaki 
bu tip etkinlikler tamamen değerlendirme dışı bırakılıp sadece derse ve sunuma 
ilgiyi yüksek tutmak için de kullanılması mümkündür.  Ayrıca, burada önerilen, 
her ne kadar öğrenci sunumu temelli dersler için önerilmiş bir model olsa da, 
eğiticinin kendisinin yaptığı sunumlar ile işlenen bir ders için öğrencilerin ders 
performansını değerlendirme parametrelerini çeşitlendirmek için uyarlanması 
da mümkündür.  Aynı zamanda, eğiticinin kendisinin de dersteki performansına 
dair sürekli geri bildirim aldığı bir yöntem olacaktır.  Ancak buradaki zorluk, fark 
edileceği üzere, kalabalık sınıflarda bunu hayata geçirilmesinin zorluğudur.  
Çözüm olarak hâlihazırda kısa sınavlar denilen bir uygulama mevcuttur.  Bu 
açıdan bakıldığında, bu yaklaşımın, eğiticilerin yaptığı sunumlar üzerinden 
işlenen derslere uyarlanabileceğinden ziyade, bu yaklaşımın kendisinin aslen 
klasik sistemlerdeki mevcut yöntemlerin daha kapsamlı bir uyarlaması 
olduğunu söylemek de mümkündür.  Sonuçta, bu alternatif yaklaşım, 
uygulamada geliştirilmeye, değiştirilmeye ve değerlendirme kriterlerinin 
öğrencilerle birlikte belirlenmesine (Dochy, Segers, & Sluijsmans, 1999, pp. 
331-350) varana kadar çeşitlenebilecek farklı uyarlamalara ve fikir/model 

olarak da, olası eksiklikler, vb. nedenler ile eleştirilere açıktır.
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VAKIF ÜNİVERSİTELERİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 
ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ

Emel BİROL10 
Latife Nadire DEMİRCİ11 

Ufuk ALTIN12 
Emrah KULOĞLU13 

Özet
İletişim, insanların bilgi, duygu ve düşüncelerini karşı taraftaki bireylere 
aktararak, karşılıklı etkileşim sürecinin sağlanması olarak tanımlanabilir. 
Geleceğin sağlık sektöründe yer alacak üniversite öğrencilerinin, sağlık 
hizmetlerini etkin bir şekilde verebilmeleri için mesleki yaşamlarında iletişimin 
çok önemli bir yeri vardır. Çünkü sağlık sektöründe, birimler arası bilgi alışveriş 
süreci ne kadar doğru ve hızlı bir şekilde olursa, o kurumda verilen hizmet 
de o derecede kaliteli ve güvenilir olur. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-
2018 eğitim-öğretim döneminde, İstanbul Aydın üniversitesi Sağlık Meslek 
Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, 
Radyoterapi, Anestezi ve Elektronörofizyoloji bölümlerinde öğrenim gören 
275 öğrenci oluşturmaktadır. Amaç, sağlık hizmetleri alanlarında eğitim alan 
ön lisans öğrencilerinin iletişim becerilerine yönelik değerlendirmeler yapmak 
ve öneriler sunmaktır. Bu durumun tespiti amacıyla betimsel ve bağıntısal 
tarama yöntemi ile iki bölümden oluşan anket, sağlık hizmetleri alanlarında 
eğitim alan öğrencilere uygulanmıştır. Ankette birinci bölüm öğrencilerin sosyo 
demografik özelliklerine ilişkin sorulardan oluşmuştur. Anketin ikinci bölümü 
ise Korkut (1996) tarafından geliştirilen İletişim Becerilerini Değerlendirme 
Ölçeğinden meydana gelmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi SPSS 
programı ile yapılmış, istatistik analiz tekniği olarak yüzde, frekans dağılımları, 
çapraz tablo ile nonparametrik testlerden Mann-Whitney U ve Kuruskal 
Wallis testleri analizleri kullanılmıştır. Bu çalışmada sonuç olarak cinsiyetin, 
öğrencilerinin iletişim becerilerini anlamlı düzeyde etkilediği, istatiksel açıdan 
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Eğitimi, İletişim Becerileri, Sağlık Hizmetleri
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COMMUNİCATİON SKİLLS of STUDENTS at PRİVATE UNİVERSİTİES 
VOCATİONAL SCHOOL of HEALTH SERVİCES

Abstract
Communication can be defined as the provision of the mutual interaction 
process by transferring people’s knowledge, emotions and thoughts to the 
opposite parties. Communication in your professional life is very important for 
the university students who will take place in the health sector of the future, so 
that they can provide health services effectively. Because, in the health sector, 
the more accurate and rapid the information exchange process between the 
units, the higher the service provided at that institution is. The study group of 
the study consisted of 275 students studying in the Department of Medical 
Imaging Techniques, Medical Laboratory Techniques, Radiotherapy, Anesthesia 
and Electro-Neurophysiology departments of Istanbul Aydın University during 
the education period of 2017-2018. The aim is to make evaluations and offer 
suggestions on the communication skills of the undergraduate students who are 
trained in health care fields. In order to determine this situation, a questionnaire 
consisting of two parts with descriptive and relational screening method was 
applied to the students who were educated in health service fields. The first 
part of the questionnaire consists of questions about the socio-demographic 
characteristics of the students. The second part of the questionnaire came 
from the Communication Skills Assessment Scale developed by Korkut (1996). 
Assessment of the obtained data was made by SPSS program. Statistical 
analysis technique was Mann-Whitney U and Kuruskal Wallis tests analysis of 
percentages, frequency distributions, crosstabs and nonparametric tests. As 
a result, gender was determined statistically that students’ communication 
skills were significantly influenced in this study.
Key words: Health Education, Communication Skills, Health Services

GİRİŞ
İnsan doğduğu günden itibaren çevresi ile etkileşim içerisindedir. İnsan yapısı 
gereği gereksinimlerini giderebilmek için diğer bireylerle iletişime geçmek 
durumundadır (Balcı, 1996). İnsan ilişkileri ile ilgili mesleklerde çalışan bireylerin 
etkili dinleme ve tepki verme özellikleri, iletişimin daha verimli olmasını sağlar 
(Ersanlı ve Balcı, 1998). Son yıllarda dünyada yaşanan sosyal, ekonomik, kültürel, 
teknolojik gelişmelerle birlikte tüm kurumlar varlıklarını etkili bir şekilde devam 
ettirebilmek için bu gelişmelere uyum sağlama çabası içerisindedirler. Bu 
nedenle kurum içinde sağlıklı bir bilgi alışverişinin yürütülmesi gerekmektedir. 
Kurumdaki çalışanlar arasında olması gereken uygun iletişim, kurumun 
güvenirliliğini ve kalitesini de arttıracağı gibi kurumun diğer kurumlarla olan 
rekabet gücünü de arttıracaktır (Er, 2013). Sağlık kurumlarında etkin, verimli ve 
kaliteli bir hizmetin üretilmesi ve sunulabilmesi için sağlık personelinin hasta 
ile arasındaki iletişimin niteliği çok önemlidir (Suikkala, 2001). İletişim halindeki 
bireylerin, kişilikleri ve kültürel yapıları, sağlıkla ilgili bir konuyu, nasıl ve nerede 
gerçekleştirdiği, iletişim becerilerine bağlıdır.

Mezun olduktan sonra sağlık sektöründe çalışacak olan bireylerin mesleklerini 
icra ederken iletişim sürecinde karşılaştıkları sorunlarla nasıl çözüm üretecekleri 
önemli bir konudur (Korkut Owen ve Bugay, 2014). Bu nedenle sağlık hizmetleri 
yüksekokulunda okuyan öğrencilerin kendilerini tanıyan, kendi kendilerini 
motive edebilen, karşılaştıkları sorunları çözüme ulaştırabilen ve sorunların 
çözülmesine de yardım edebilen bireyler olmaları için iletişim becerilerinin 
düzeyini arttırmak gerekir. Bu çalışmada, öncelikle iletişim, sağlık kurumlarında 
iletişim konularına açıklık getirilerek sağlık alanında eğitim alan öğrencilerin 
öğretim gördükleri bölüm, cinsiyet, aile yapısı, ailenin gelir durumu, anne ve 
babanın eğitim durumu değişkenlerine göre iletişim becerileri yönündeki 
araştırmalara ve sonuçlara yer verilmiştir.

1. GENEL ANLAMDA İLETİŞİM VE SAĞLIKTA İLETİŞİM KAVRAMLARI
1.1. İletişim Kavramı
Yeryüzünde yaşayan tüm canlılar için geçerli olan iletişim, insanların doğasında 
var olan, akıl ve becerilerini göstermede kullandıkları bir araçtır. İletişimin tanımı 
çok geniştir ve değişik şekillerde ifade edilir. İletişim duygu, düşüncelerin; 
işaretler, semboller, jest ya da mimiklerle karşı tarafa iletmesidir. (Budak, 2005, 
s.390). Başka bir ifade ile iletişim; Bireylerin yaşamlarını devam ettirebilmek için 
akıl ile deneyerek öğrenmesi ve öğrendiklerini başka kuşaklara aktarabilmesidir 
(Zıllıoğlu, 2008). İletişim, bir gönderici ve bir alıcının arasındaki bilgi alış-verişi 
olduğundan, iletişim iki yönlüdür bu nedenle tek yönlü yapılan iletim, iletişim 
değildir. Sözlü iletişimde, gönderici konuşmacı, alıcı ise dinleyicidir. Yazılı 
iletimde ise gönderici yazan, alıcı ise okuyandır (Nünning and Zierold 2008).
İletişim dinamik bir süreçtir, kesintisiz devam eder (Tutar, Yılmaz ve diğerleri, 
2005). İletişim sürecini başlatan kişi göndericidir ve bir amaç doğrultusunda 
iletişimi başlatır. Göndericinin gönderdiği mesajı algılayan ve yorumlayan kişi ise 
alıcıdır. İletişim sürecinin üçüncü unsuru mesajdır ve iletişimin etkili olabilmesi 
için mesajın dikkat çekici olması gerekir. İletişim sürecinde mesaja uygun iletişim 
aracı seçilir. İletişim sürecinin son aşamasında ise alıcı almış olduğu mesajı 
değerlendirmesi ve karşı tarafa iletmesi geri bildirimdir. Geri bildirimle iletişim 
süreci tamamlanmış olur. İletişim sürecinin sağlıklı bir şekilde olması için her 
iki tarafın aynı frekansta aynı dili konuşuyor olması gerekir (Özerbaş, Bulut ve 
diğerleri 2007). Aksi taktirde iletişim her iki düzeyde olumsuz sonuçlara neden 
olabilir. Bu nedenle iletişim sürecinin doğru ve etkili olması için iletişim becerisi 
önemlidir (Çelik, 2008).  İletişim becerisi, göndericinin doğru şekilde kodlamış 
olduğu mesajı, alıcının doğru şekilde anlamlandırarak etkili tepki verme 
biçimidir (Çetinkaya 2011: 567-576 ). İş yaşamında, iletişim kurma becerisi 
önemli bir avantajdır. İletişim becerileri hemen hemen her meslekte önemli 
olduğundan, bireyler mesleklerinde başarılı olabilmek için temel düzeyde 
kendini ifade edebilmeli ve karşısındakini doğru anlayabilmelidir. İletişimde 
açıklık, işin verimli bir şekilde yürümesi için şarttır.
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1.2. Sağlık Kurumlarında İletişim
Kurumsal iletişim, üretim ve yönetim sürecinde, kurumu meydana getiren 
bölümler arasında bilgi akışını, motivasyonu, karar almayı ve denetimi sağlayan 
ve belli kurallar içinde gerçekleşen iletişim sürecidir (Tabak, 1999:30). Sağlık 
bilincinin yükselmesi ile insan sağlığına verilen önem ve bu duruma bağlı 
olarak sağlık kurumlarına olan talep artmıştır. Sağlık kurumlarına talebi 
etkileyen en önemli etken sağlık personelinin hastalara karşı tutum ve 
davranışıdır (Goleman, 1995).  Bu nedenle sağlık kurumundan hizmet almak 
isteyen hastalar sağlık personelinin yardım etme, empati kurma, ilgilenme ve 
saygı gösterme gibi tutumlarından etkilenirler (Özaltın, 1998: 3). Bu nedenle 
sağlık personeli hastaların psikolojik hassasiyetine dikkat ederek iletişimde 
bulunmalıdırlar. Hasta, hastaneye ilk geldiğinde tedirgin bir ruh hali içinde 
olacağından, sağlık personelinin hastaya karşı başta sabırlı olması, hoşgörü ile 
hastayı rahatlatabilmesi önemlidir (Kumcağız, Yılmaz ve diğerleri 2011). Ayrıca 
söz konusu insan sağlığı olunca sağlık personelinin; ırk, mezhep, cinsiyet, sosyal 
statü ayrımı yapmadan hastalara eşit ve ön yargısız bir tutum sergilemesi 
iletişim sürecinin her iki taraf için olumlu geçmesini sağlar.

2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli ve Örneklem
Araştırmanın ana kütlesi İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek 
Yüksekokulu’dur. Araştırmanın örneklemini ise Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Radyoterapi, Anestezi ve Elektronörofizyoloji 
bölümlerinde eğitim alan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma 
kümesini, 2017-2018 öğretim Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar 
Teknikleri, Radyoterapi, Anestezi ve Elektronörofizyoloji bölümlerinde eğitim 
alan 1. ve 2. sınıf, örgün ve 2. Öğretimde eğitim alan toplam 275 öğrenci 
oluşturmaktadır. 

2.2. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi
Araştırmada yöntem olarak anket tekniği kullanılmıştır. Verilerin toplanması 
için anket çalışmasına katılan tüm öğrenciler gönüllü olmuş, anketler 
öğrencilere elden ulaştırılarak geri dönüşümü sağlanmıştır. Çalışmanın 
amacına ulaşabilmesi için anket formunun ilk bölümü öğrencilerin demografik 
bilgilerine yönelik sorulardan oluşmuştur. İlk bölüm öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, 
hangi liseden mezun oldukları, sınıfı, öğrenim türü, nereli oldukları, ailenin 
sosyo-ekonomik durumu, anne-babanın eğitim düzeyi, aile yapısı ve annenin 
çalışma durumu gibi bilgileri belirlemek amacıyla sorulardan meydana gelmiştir. 
Anketin ikinci bölümü ise Korkut (1996) tarafından geliştirilen “İletişim 
Becerileri Değerlendirme Ölçeği” sorularından oluşturulmuştur. Ölçekte yer 
alan her madde “Hiçbir zaman 1, Bazen 2, Sıklıkla 3 ve Her zaman 4” şeklinde 
puanlanmıştır. Ölçeğin tamamı için puanların toplam değerinin yüksekliği, 
bireyin iletişim beceri düzeyinin yüksekliğini göstermektedir. Çalışma 
sonucunda elde edilen veriler IBM SPSS 25 istatistik programı kullanılarak 

dijital ortamda işlenmiştir. Anket sorularının güvenirliliğinin istatiksel yolla 
analizinin yapılmasında Cronbach Alpha testinden yararlanılmıştır (Yazıcıoğlu 
ve Erdoğan, 2005). Yapılan istatiksel çözümleme sonucu kullanılan anketin 
iç tutarlılık katsayısı 0,7127 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen değer 0,7’nin 
üstünde bir değer olduğu için anketin güvenilir olduğu tespit edilmiştir. 
Elde edilen bulgular; anketi cevaplayan 275 öğrencinin demografik özelliklerinin, 
iletişim becerileriyle ilişkisini yansıtmaktadır. Bu durumdan hareketle aşağıdaki 
hipotezler oluşturulmuştur:
H1: Kadınların iletişim becerisi ile Erkeklerin iletişim becerisi arasında anlamlı 
bir ilişki vardır.
H2: Ankete katılan sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin aile 
yapısı ile iletişim becerileri arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
H3: Ankete katılan sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin nereli 
oldukları ile iletişim becerileri arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
H4 : Ankete katılan sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin eğitim 
aldıkları bölümle iletişim becerileri farklılık gösterir.
H5 : Ankete katılan sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyo-
ekonomik durumları ile iletişim becerileri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
H6: Ankete katılan sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin anne-
babalarının eğitim durumları ile iletişim becerileri arasında anlamlı bir ilişki 
vardır. 
H7: Ankete katılan sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin mezun 
oldukları lisenin türüne göre iletişim becerileri arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

3. BULGULAR
Verilerin analizi soruların sırasına göre tablo halinde gösterilmiştir. Ankete 
katılanların demografik özellikleri ve iletişim becerilerini belirlemek amacıyla 
yüzde, frekans ile çapraz tabloları ve non parametrik testlerden Mann-Whitney 
U ve Kuruskal Wallis testleri anket bulguları sorularının sırasına göre IBM 
SPSS 25 istatistik programında değerlendirilmiştir. Ayrıca öğrencilerin iletişim 
becerileri ile ilgili maddelere verdikleri önemi ortaya koymak için maddelerin 
aritmetik ortalama ve standart sapmaları da alınmıştır.
Çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin demografik özellikleri 
aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
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Tablo 1:  

Gruplar Tablolar ( n) Frekans ( f) Yüzde 

 

 110 40,0 

Erkek 115 60,0 

Total 275 100 

 

 

18-  222 80,7 

21-  2 6 9,5 

25-  1 9 6,9 

 8  2 ,9 

Total 275 100 

Ankete katılanların 110’u (%40) kadın öğrencilerden, 115’i (%60) erkek 
öğrencilerden oluşmaktadır ve ankete katılanların büyük bir çoğunluğunu 
erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrenciler yaşlarına göre 222’si (%80,7) 18-
20 yaş aralığındadır.
Tablo 2: -  

Gruplar Tablolar ( n) Frekans ( f) Yüzde 

 

1500-2000 TL 5 5 42,0 

2001-2500 TL 5 0 18,2 

2501-3000 TL 5 8 21,1 

3001-4000 TL 4 6 16,7 

4001 T L ve 
 66 24,0 

Total 275 100 

Araştırmaya katılan öğrencilerin 55’inin (%42) sosyo-ekonomik durumu 1500-
2000 TL arasındadır.

Tablo 3:  

Gruplar Tablolar (n) 
Frekans (f) Yüzde 

Bölüm 

Görüntüleme 

 
59 21,5 

 
55 20,0 

 51 18,5 

 67 24,4 

 43 15,6 

Total 275 100 

 

   

 158 57,5 

 117 42,5 

Total 275 100 

Türü 

   

 180 65,5 

 95 34,5 

Total 275 100 

 

   

 36 13,1 

 128 46,5 

Orta  102 37,1 

 9 3,3 

Total 275 100 

Mezun 
Olunan 

   

 90 32,7 
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  3 0 10,9 

 
27 9 ,8 

 4 1 14,9 

 8 7 31,6 

Total 217 100 

Ankete katılan öğrencilerin 59’u (%21,5) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri; 65’i 
(%20,0) Tıbbi Laboratuvar teknikleri; 51’i (%18,5) Radyoterapi; 67’si (%24,4) 
Anestezi ve 43’ü (%15,6) Elektronörofizyoloji programında eğitim almaktadır. 
Öğrencilerin 158’i (%57,5) 1.sınıf; 117’si (%42,5) 2.sınıf konumundadır. 
Öğrencilerin 180’i (%65,5) II. öğretim öğrencisidir.  Ankete katılan öğrencilerden 
128’i (%46,5) akademik başarı durumunu “başarılı” bulurken 102’si (%37,1) 
“orta” derecede başarılı olduklarını ifade etmiştir. Öğrencilerin 90’ının (%32,7) 
mezun olduğu lise türü “Anadolu Lisesidir.” 
Tablo 4: -  

Gruplar Tablolar (n) 
Frekans (f) Yüzde 

Anne 

Durumu 

Okur-  8  2 ,9 

 229 83,3 

 3 8 13,8 

Total 275 1 00 

Baba 

Durumu 

Okur-  2 5 9,1 

 229 83,3 

 2 1 7,6 

Total 275 1 00 

Öğrencilerin anne ve babalarının eğitim durumları incelendiğinde (Tablo 
4); öğrencilerin annelerinin ve balarının 229’u (% 83,3) ilkokul/lise ve dengi 
okullardan mezun olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 5:  

Gruplar Tablolar ( n) Frekans ( f) Yüzde 

Anne 

mu? 

Evet 7 4 26,9 

 201 73,1 

Total 275 1 00 

Araştırmaya katılan öğrencilerin 74’ünün (%26,9) annesi çalışmamaktadır.

Tablo 6:  

Gruplar Tablolar ( n) Frekans ( f) Yüzde 

 

 212 77,1 

 6 3 22,9 

Total 275 100 

Ankete katılan öğrencilerin 212’si (%77,1) “çekirdek aile” yapısından 
oluştuklarını, 63 (%22,69) ise “geniş aile” yapısının olduğunu belirtmişlerdir.
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Tablo 7:  

Gruplar Tablolar (n) 
Frekans (f) Yüzde 

 

 2 2 8,0 

 1 6 5,8 

 5 2 18,9 

 7 7 28,0 

 4 7 17,1 

 34 12,4 

 2 7 9,8 

Total 275 100 

Ankete katılanların nereli olduğu incelendiğinde 77’sinin (%28) Karadeniz 
bölgesinden; 52’si (%18,9) Marmara Bölgesinden oldukları tespit edilmiştir.

Tablo 8: 
 

len Önem 
 

N Mean Std. 
   

 

275 3.1491 0.771 1.00 4.00 

 

275 3.1636 0.791 1.00 4.00 

 
275 3.3418 0.801 1.00 4.00 

 

275 3.2764 0.812 1.00 4.00 

 
275 3.4109 0.770 1.00 4.00 

 

275 3.4473 0.724 1.00 4.00 

 

275 3.4945 0.674 1.00 4.00 

 
275 3.0873 0.845 1.00 4.00 

 
275 3.5018 0.696 1.00 4.00 

 
275 3.3127 0.747 1.00 4.00 

 

275 3.2909 0.746 1.00 4.00 
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275 3 .3309 0 .732 1 .00 4.00 

 
275 3 .0618 0 .828 1 .00 4.00 

 
275 3 .0109 0 .812 1 .00 4.00 

 
275 3 .1564 0 .725 1 .00 4.00 

Tablo 8’e göre öğrencilerin iletişim becerilerine ilişkin tanımlayıcı istatistiklere 
bakıldığında maddelerin ortalaması 3.0-3.5 arasında bulunmuştur. Bu bulgulara 
göre öğrencilerin verdiği cevaplarda, görüşlerinin olumlu ve “sıklıkla” iletişim 
becerilerinde başarılı olduğu söylenebilir. Ayrıca ankete katılan öğrencilerin 
iletişim becerilerine yönelik sorulan sorulardan en çok önem verdikleri 
maddenin “İnsanlara gerektiğinde yardım etmekten hoşlanırım” (M=3.5018) 
olduğu tespit edilmiştir. En az önem verilen madde ise “Birisine bir öneride 
bulunurken onun öneri vermemi isteyip istemediğine dikkat ederim” (M=3.010) 
ifadesidir.

 

Tablo 9:  

 n  O rtalama Std. 
Sapma 

X2 p 

 110 3 .350 0 .425 22.310 0,000* 

Erkek 165 3 .080 0 .518 

 110 3 .224 0 .536 5 .946 0,015* 

Erkek 165 3 .054 0 .606 

 110 3 .460 0 .499 9 .827 0,02* 

Erkek 165 3 .243 0 .647 

 110 3 .381 0 .629 5 .067 0,025* 

Erkek 165 3 .200 0 .694 

-  

Araştırmaya katılan kadın öğrenciler ile erkek öğrencilerin iletişim becerileri 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).  Tablo 10’a göre 
kadın öğrenciler ile erkek öğrencilerin puanlarının farklılaştığı görülmekte ve 
kadın öğrencilerin iletişim becerilerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle çalışmadaki birinci hipotez kabul edilmiştir.
 

Tablo 10:  

  

Mann-  3027,500 

 30863,500 

 -,619 

-  , 590 
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Ankete katılan öğrencilerin aile yapısı ile iletişim becerileri arasında anlamlı 
bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek için Tablo 10’da Mann Whitney U 
testi kullanılmıştır. Tablo 10’da, Asymp. Sig. Değeri 0,519 olarak bulunmuştur. 
Asymp. Sig. Değeri 0,519; p>0,05’ten olduğu için çekirdek aile yapısına sahip 
öğrenciler ile geniş aile yapısına sahip öğrencilerin iletişim beceri düzeyleri 
farklılık göstermediğinden, çalışmadaki ikinci hipotez de kabul edilmiştir. 
Tablo 11:  

  

Mann-  5174,500 

 7398,500 

 -,047 

-  , 943 

Tablo 11’e göre, öğrencilerin nereli oldukları ile iletişim becerileri arasında 
anlamlı bir ilişki yoktur. Asymp. Sig. Değeri 0,943 olarak bulunmuştur. Asymp. 
Sig. Değeri 0,943; p>0,05’ten olduğu için istatiksel açıdan çalışmanın üçüncü 
hipotezi kabul edilmiştir.

Tablo 12:  

  

 5,048 

df 4 

 ,416 

Çalışmada, ankete katılan öğrencilerin bölümleri ve iletişim becerileri arasında 
anlamlı düzeyde farklılaşmanın olup olmadığını tespit etmek için Tablo 12’de 
Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Tablo 12’de Asymp. Sig. değerleri p>0,05’ten 
olduğu için öğrencilerin bölümleri ve iletişim becerileri arasında anlamlı bir 
ilişki yoktur. Bu nedenle çalışmadaki dördüncü hipotez reddedilmiştir.

 

Tablo 13: -
 

  

 4 ,198 

df 4  

 , 473 

Çalışmada, ankete katılan öğrencilerin sosyo-ekonomik durumları ile iletişim 
becerileri arasında anlamlı düzeyde farklılaşmanın olup olmadığını tespit 
etmek için Tablo 13’de Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Tablo 13’de Asymp. 
Sig. değerleri p>0,05’ten olduğu için öğrencilerin sosyo-ekonomik durumları 
ve iletişim becerileri arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Bu nedenle çalışmadaki 
beşinci hipotez reddedilmiştir.

Tablo 14:  
 

  

 3,418 

df 2 

 ,741 

Çalışmada, ankete katılan öğrencilerin anne ve babalarının eğitim durumuna 
göre yapılan karşılaştırmada Tablo 14’de Kruskal Wallis testine göre Asymp. 
Sig. değerleri p>0,05’ten olduğu için öğrencilerin anne ve babalarının eğitim 
durumu ile iletişim becerileri arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Bu nedenle 
çalışmadaki altıncı hipotez reddedilmiştir.
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Tablo 15: 
 

  

 3,146 

df 4 

Asymp.  ,397 

Öğrencilerin mezun oldukları lise türüne göre yapılan karşılaştırmada Tablo 
15’de Kruskal Wallis testine göre Asymp. Sig. değerleri p>0,05’ten olduğu için 
öğrencilerin mezun oldukları lise ile iletişim becerileri arasında anlamlı bir ilişki 
yoktur. Bu nedenle çalışmadaki yedinci hipotez kabul edilmiştir.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Üniversitede eğitim alan bireyler toplumun en dinamik yapısıdır (Nuran, 2009). 
Bu nedenle üniversitelerde verilen eğitimin kapsamında, bireyleri ileride 
çalışacakları mesleki alanlarda başarılı olmalarını sağlayacak, iletişim becerilerine 
ilişkin konuların yer alması ve bu konularda farkındalık yaratmak önemlidir. 
Yurtdışı bir çok sağlık hizmeti veren okullarda “iletişim becerileri”ne yönelik 
eğitim programları revize edilerek yapılandırılmıştır (Karagöz ve Kösterelioğlu, 
2008). Bu sebeple sağlık hizmetleri bölümlerinde okuyan öğrencilere iletişim 
becerilerinin de mesleksel beceriler gibi titizlikle öğretilmesi gerekir (Kurtz, 
S., Silverman, J. and others 2003). Vakıf üniversiteleri sağlık hizmetleri meslek 
yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri üzerinde yapılan araştırmanın 
sonucunda, ankete katılanların %60’ını erkek öğrenciler oluşturmaktadır. 
Öğrencilerin %80,7’si 18-20 yaş aralığındadır. Öğrencilerin %42’sinin sosyo-
ekonomik durumunun 1500-2000 TL arasında olduğu, %73,1’nin annesinin 
herhangi bir işte çalışmadığı ve öğrencilerin %77,1’nin çekirdek yapılı bir aileden 
geldiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda vakıf üniversiteleri sağlık 
hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerilerinin cinsiyet, 
aile yapısı, nereli oldukları, hangi bölümde eğitim aldıkları, sosyo-ekonomik 
durumları, anne ve babalarının eğitim durumları ile mezun oldukları lise türü 
arasındaki ilişki hipotezleri analiz edilmiştir. Bu çalışmada vakıf üniversiteleri 
sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerilerinde 
cinsiyete göre anlamlı bir ilişkisinin olduğu, kadın öğrencilerin iletişim 
becerileri düzeylerine ilişkin görüşlerin daha olumlu olduğu tespit edilmiştir. 
Kız öğrencilerin iletişim becerileri açısından erkeklerden daha iyi oldukları 
sonucuna varılmıştır. Kadın ve erkekler farklı toplumsallaşma süreçlerine 
bağlı olarak farklı iletişim becerilerine sahiptirler (König 1992). Bu nedenle 
sağlık hizmetleri bölümlerinde okuyan erkek öğrencilerin iletişime ilişkin 
tereddütlerinin neler olduğu tespit edilerek eğitim alırken erkek öğrencilere 

daha aktif sorumluluk verilmesi ve davranışların öğretilmesi insan ilişkilerinde 
olumlu bir beceri kazanmalarını sağlayacaktır. Aile içindeki iletişim bilgi ve 
deneyimle zenginleşir. Bu nedenle ailenin çekirdek ya da geniş aile yapısında 
olması, anne ve babanın eğitim durumlarının, iletişimi etkileyen unsurlar 
olacağı düşünülebilir. Bu nedenle çalışmada ankete katılan öğrencilerin 
iletişim becerilerine ilişkin görüşleri ile anne ve babanın eğitim durumu ve 
ayrıca ailenin çekirdek ya da geniş aile yapısında olması değişkenleri arasındaki 
ilişkiye bakılmıştır. Fakat değişkenler arasında bir fark tespit edilememiştir. 
Bu durumda bireyin çevresi ile olan yaşantısında edindiği iletişimin de iletişim 
becerilerini etkilediği düşünülebilinir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre 
öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere göre iletişim becerileri arasında 
anlamlı fark bulunamamıştır. Diğer bir deyişle öğrencilerin sağlık hizmetleri 
meslek yüksekokulunda eğitim aldıkları bölümler iletişim beceri düzeylerini 
etkilememektedir. Benzer şekilde Toy (2007) ve Erigüç, Şener ve Eriş (2013) 
tarafından yapılan araştırmalarda da öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm 
ve iletişim becerileri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu nedenle 
sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu bölümlerinde okuyan öğrencilere 
iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik ders içi çalışmalar, uygulamalar ve 
ders dışı etkinlikler oluşturulursa bu durum öğrencilerin iletişim becerileri 
üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Yapılan araştırma neticesinde öğrencilerin 
nereli oldukları ile iletişim becerileri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 
Yılmaz, Üstün ve Odacı (2009) tarafından ve Acar (2009) tarafından yapılan 
araştırmalarda da öğrencilerin nereli olduklarına göre iletişim becerileri 
arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlemlenmiştir. Bu araştırmadan elde edilen 
sonuçlara göre öğrencilerin sosyo-ekonomik durumları ve mezun oldukları lise 
türüne göre iletişim becerileri arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. 
Vakıf sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda eğitim alan öğrencilere 
sosyal ilişkileri geliştirici ortamlar yaratmak, onları sosyal – kültürel ve spor 
gibi kulüplerde çalışmalar yapmaları için teşvik etmek, arkadaş ortamlarına 
katılması ve grup çalışması ile birbirlerini anlamalarını, yakınlaşmalarını 
sağlamak, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye katkı sağlayacaktır.
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VII. OTURUM SAĞLIKTA KARİYER GELİŞTİRME

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK 
BEKLENTİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ümran GÖRÜGEN14 
ÖZET
Bu çalışma Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarında okuyan öğrencilerinin 
meslek seçimlerini etkileyen unsurların ve mesleğe yönelik gelecek beklentilerinin 
anlaşılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul Ayvansaray 
Üniversitesi ve İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 
Okulu programında okuyan öğrenciler oluşturmuştur.Anket soruları literatür 
taranarak hazırlanmış ve güvenilirlik analizi yapılmıştır. Öğrencilerin meslek 
seçimlerinde karar verirken neleri dikkate aldığı ve meslekleri ile ilgili gelecek 
beklentileri,  12 ifadenin yer aldığı bir anketle araştırıldı. Anket öğrencilere 
online ortamda ulaştırıldı ve veriler kaydedildi.Araştırma sonucunda öğrencilerin 
mesleklerini seçerken meslek ile ilgili önceden bilgi sahibi oldukları ,programı 
kendi iradeleri ile ve ailelerinin onayı ile seçtikleri ve yapacakları mesleğe yönelik 
gelecek beklentilerinin pozitif yönde olduğu sonucuna varıldı.
 
Anahtar kelimeler: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Meslek Seçimi, 
Gelecek beklentisi

A RESEARCH ABOUT THE FUTURE EXPECTATİONS OF THE   HEALTH 
SERVİCES HİGHER STUDENTS İN THE COLLEGE

ABSTRACT
The aim of this study is to reveal the factors why the students choose the health 
vocational high school  and their future expectations towards their profession. 
The universe of this research consists of the students from Istanbul Ayvansaray 
University and Istanbul Rumeli University Health Services Vocational High School. 
A questionnaire survey that consisted of 12 questions was prepared to determine 
what students consider while choosing this career  and their future expectations 
about their profession. The questionnare was prepared by reviewing litarature 
and reliability analyze was done and it was delivered to the students online and 
the data were recorded. As a result of the research, it has been concluded that; 
besides, students have prior knowledge  about the profession and they choose 
this profession with their free will and their families approval and also they have 
a positive future expextations about their field.
Key words: Vocational School of Health Services, Career Choice, Future 
expectancy

14Öğr.Gör.İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, umrangorugen@ayvansaray.edu.tr

1.Giriş
Ülkemizde sağlık eğitimi yıllar içerisinde  çok fazla değişim göstermiştir. Kaliteli 
bir sağlık hizmeti sunumu için kaliteli eğitim verilmesi gerekliliği anlaşılmış 
ve bunun sonucunda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarının açılması 
için çalışmalar yapılmıştır. Türkiye’de Yükseköğretim Sistemini düzenleyen 
2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu(YÖK) yasasında yapılan son değişiklikte 
Meslek Yüksekokulları(MYO); “Belirli mesleklere yönelik nitelikli insangücü 
yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-
öğretim sürdüren, önlisans derecesi veren yükseköğretim kurumlarıdır.” 
şeklinde tanımlanmaktadır. Ülkemizde sağlık eğitiminin meslek yüksek 
okullarında verilmeye başlaması ise ilk olarak 1983 yılında Ankara Hacettepe 
Üniversitesi bünyesinde olmuştur. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları 
(SHMYO) kuruldukları ilk yıldan itibaren her geçen yıl sayı olarak ve bölüm 
çeşitliliği açısından artmış, günümüzde 37 alanda 200’den fazla okulda eğitim 
verilir hale gelmiştir. Gerek devlet gerekse vakıf üniversitelerinde nitelikli sağlık 
çalışanı yetiştirmeye yönelik eğitimler uygulamalı ve teorik olarak verilmekte 
ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ,Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Odyometri, 
Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Elektronörofizyoloji, Podoloji vb. gibi alanlarda 
sağlık teknikerleri yetiştirilmektedir. Günümüzde hastanelerin “nitelikli 
sağlık çalışanı” ihtiyaçlarını karşılamak için, Sağlık Meslekleri Eğitimi verilen 
SHMYO’larının mezunları görev almakta ve sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez 
elemanları olarak yüksek kalitede hizmet vermektedirler. Sağlık sektörünün 
ihtiyaçlarının bir sonucu olarak, Sağlık Bakanlığınca 2014 yılında “Sağlık meslek 
mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve 
görev tanımlarına dair yönetmelik” yürürlüğe girmiştir (resmi gazete,2014).Bu 
yönetmelikte bir çok dalda uzman görev tanımları yapılmış ve hemen devamında 
sağlık teknikerlerinin görev tanımları da yapılmıştır. Görev tanımlarında 
bazı farklılıklar olmakla beraber ;kullanılan teknolojik cihazların bakım ve 
çalıştırılmasından doktorun istediği tıbbi hizmetlerin yapılmasına kadar bir çok 
görev tanımlanmıştır. Ancak sağlık eğitiminin çeşitliliği ve görev tanımlarının 
tam olarak oluşturulamamış olması gelecekle ilgili belirsizlikler oluşmasına 
sebep olmuştur. Öğrencilerin bu belirsizlikten günlük yaşamlarında ve gelecek 
planlarında etkilenmeleri olasıdır. Gençlerin gelecekle ilgili beklentileri bir 
anlamda toplumun gelecek beklentisini yansıtmaktadır. Meslek ; Türk Dil 
Kurumunda belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, 
insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak 
için yapılan, kuralları belirlenmiş iş şeklinde tanımlanmaktadır (TDK,2011). 
Meslek bir anlamda kişinin toplumdaki yerini temsil etmektedir. Sonuç olarak 
mesleğin önemi şöyle sıralanabilir;
 1. Kişilerin aileleri ile geçirdikleri zaman dışında yaptıkları iştir,
 2. Karşılığında alınacak ücret kişinin sosyal yaşamını da şekillendirir,
 3. Mesleki başarı kişinin temel başarısı olarak görülmektedir,
 4. Meslek yapılırken geçirilen süre kişinin sosyal yaşamını da oluşturur,
 5. Kişisel gelişim için önemli bir alandır,
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6. Sosyal yaşamın sürekliliği kazanca bağlıdır ve meslek bu anlamda ciddi önem 
kazanmaktadır,Tüm bu etkenler mesleğin kişinin yaşamında ne denli önemli 
olduğunu göstermektedir (Gülbahçe, 2007).
Bireylerin yapmak istediği meslek için karar vermesi ve bu alanda eğitim almaya 
yönelmesi ‘’Meslek Seçimi’’ şeklinde tanımlanabilir. Meslek seçimi yaşamdaki 
önemli aşamalardan bir tanesidir. Kişi mesleğini seçtiğinde ileride içinde 
bulunacağı sosyal yaşamı ve statüyüde seçmiş olur (Çam ve Ark.2000). Meslek 
seçimi süreci daha ilk okul çağlarında başlar ve bir çok etmenden etkilenir. 
Bu süreçler boyunca seçimde etkili olan faktörlerde şekillenir. Süreç boyunca 
değişebilen bu faktörler ;
 1. Gencin cinsiyeti ve fiziksel özellikleri,
 2. İstekleri, beklentileri ve hayal ettikleri, 
 3. Toplumda mesleğin gördüğü saygı,
 4. Mesleğe yönelik okul başarısı ,
 5. Çocuktan ailesinin beklentileri, 
 6. Kişisel yetenekleri,
 7. Arkadaşlarının söylemleri,
 8. Ailesinin ekonomik koşulları,sosyal statüsü,
 9. Ülkedeki ekonomik koşullar,teknolojik gelişmeler,
 10. Seçeceği mesleğe ilişkin bilgisi, 
Sıralanan faktörlerin her biri farklı yaş ve dönemlerde etkili olmaktadır. 
Anlaşılan odur ki meslek seçimi için bireyin kendi kişilik özelliklerini tanıyor 
olması şarttır. Kişi yeteneğini,ilgi alanını,dayanıklılığını ve içinde olmak istediği 
sosyal gurup özelliklerini iyi bilmelidir. Yapılan çalışmalar bu farkındalığın ilk 
okulda değişkenlik göstermekle birlikte orta öğrenimin sonunda kesinleştiğini 
göstermiştir. Kişilerin karar verirken hangi işi ne için yapacağı ve meslekten 
ne beklediği net olmalıdır (Deniz,2001). Meslek seçiminde ailenin rolü de 
azımsanamayacak derecede önemlidir. Araştırmalarda ailenin seçilen mesleğe 
yönelik tutumunun kişinin meslek seçiminde etkili olduğu görülmüştür. Aileler 
çocuklarının kişiliklerini, yeteneklerini, eğilimlerini bilir ve doğru şekilde destek 
olup yönlendirirlerse çocuğun meslek seçiminde etkili olurlar. Ailelerin bu 
konuda ki tutumları ; koruyucu, otokratik ve demokratik tutumlar şeklinde 
sınıflandırılabilir (Özen,2001). Koruyucu tutum sergileyen aileler çocuğun bilgi 
toplama, araştırma,karar verme süreçlerinde baskıcı olurlar ve çocuğun kendini 
doğru tanımasına istemedende olsa engel olmuş olurlar. Genelde bu aileler 
kendi beklentilerini karşılayacak meslekleri araştırır ,çocuğa hazır bilgi sunar 
ve bu mesleğe çocuklarını yönlendirirler. Otokratik tutum sergileyen aileler 
ise kendi beklentileri ile çocuğun beklentilerinin uyumuna dikkat etmezler 
ve dengesiz bir tutum sergileyerek çocuğuda kararsızlığa iterler. Demokratik 
tutum sergileyen ailelerin çocukları özgüvenli,kendini tanıyan,ne istediğini 
bilen ,okuyan araştıran bireyler olurlar ve beklentileri doğrultusunda karar 
verdikleri mesleklerine ait eğitim almak için çalışırlar. Türkiye ‘deki genç nüfus 
düşünüldüğünde ülkemiz için bu konu daha da önemli hale gelmektedir. 2015 
nüfus sayımına göre ülkemizde meslek seçme yaşı kabul edilen 15-24 yaş arası 

genç nüfus genel nüfusun %16,5‘unu oluşturmaktadır(12.500.000). Ülkemizde 
sağlık istihdamı toplam istihdamın 2,8 ini oluşturmaktadır. Sağlık istihdamının 
OECD ortalaması yüzde on civarındadır. 2023 yılına kadar Türkiye ‘de de istihdam 
oranının bu seviyeye çıkarılması hedeflenmektedir. Sağlık Bakanlığı verilerine 
göre 2023 yılına kadar 15 bin tıbbi görüntüleme teknikeri, 7 bin fizyoterapist, 
10 bin diyaliz teknikeri ve ameliyathane, ağız-diş sağlığı ve iş sağlığı alanında 
yetişmiş binlerce yardımcı personele ihtiyaç olacağı öngörülmektedir. Beklenti 
Türk Dil Kurumu’nca “gerçekleşmesi beklenen şey” ya da “Bireyin belli şart 
ve durumların alacağı biçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki 
öngörüsü” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2011). Gelecek beklentisi ise bu 
araştırmada öğrencilerin gelecekte gerçekleşmesini bekledikleri durumlar 
şeklinde ele alınmıştır. İnsanların bu günkü davranışlarını bile gelecekten 
beklentileri şekillendirmektedir. Gençlerin gelecekten beklentileri tüm toplum 
dinamiğini belirlemektedir. Gençler gelecek beklentilerini oluştururken bazı 
faktörlere dayanırlar bunlar;ailelerinin ekonomik ve sosyal yapısı,eğitim 
fırsatları,kendi yetenek ve ilgi alanlarıdır. Gençlerin gelecekten beklentileri 
toplumunda dinamiğini oluşturur. Toplumlar gelecek beklentilerini çoğu 
zaman gençlik üzerinden oluştururlar ve bazen bu beklentiler ters düşebilir. 
Gelişen ve sürekli değişim halinde olan endüstri toplumlarında iyi yaşam 
şartlarına sahip olmak için yarışan gençler beklentilerini gerçekleştirebilmek 
için nitelikli, bilgili ve becerili insanlar olmak zorundadırlar (Tolan, 1990). 
Gençlerin içinde yaşadığı çevre,aileden ve toplumdan aldıkları motivasyon 
gelecek hedeflerini belirlemelerinde önemli etkenlerdir.Yaşadığı ortamda 
hayatı ile ilgili başarı,saygı,itibar gibi kavramların nasıl tanımlandığı da 
gençlerin hedef belirlerken dikkate aldığı kavramlardır.Dolayısıyla ailenin 
,çevrenin ve okuduğu okulun gencin tutumlarına verdiği tepkiler gencin 
yaşamdan beklentilerini şekillendirmektedir. Aileler çoğu zaman kendi 
beklentilerini örnek göstererek veya baskı yaparak hedef belirlemekte 
gençleri zorlamaktadırlar. Öğretmenlerin ve arkadaşlarının mesleklere karşı 
tutumlarıda gencin beklentilerini şekillendirir. Sonuç olarak yetişkinlerin 
tutumları gençlerin beklentilerini ve hedef belirlemelerini etkilemektedir 
(Giyvin, 2001). Gelecek planını yapamayan ve beklentilerini gerçekleştirme 
ümidi az olan kişilerin yoğun bir ümitsizlik duygusu yaşamaları, stres içerisinde 
olmaları beklenebilir. Beklediği işi yapamamak iş yaşamında ki stresin en temel 
sebeplerinden biri olarak kabul edilebilir. Aynı zamanda kişilerin yeteneklerinin 
desteklenmemesi ve bu doğrultuda çalıştırılmamaları çalışma ortamında bir 
süre sonra tükenmişlik yaşanmasına sebep olabilmektedir (Çokluk, 2000). 
O halde meslek eğitimi almış kişilerin bu mesleklerini tercih ederken bilinçli 
olmaları uygun tercihler yapmaları ve beklentilerinin olumlu olması iyi bir iş 
yaşamı ve istenen sonuçlara ulaşmak açısından son derece önemlidir. Can ve 
arkadaşları çalışmalarında kariyeri, ‘’bireyin, eğitim hayatı boyunca başladığı, 
geliştirdiği ve genel olarak çalışma hayatının sonuna kadar sürdürdüğü iş 
ya da meslek’’ olarak tanımlamışlardır(2009). Sonuç olarak kariyer ile ilgili 
tüm sorumluluk bireyin kendisine aittir. Kariyer planlama aşamasında birey 
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isteklerini,beklentilerini ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak bunları yetenekleri 
ve ilgileri ile birleştirir. Bu doğrultuda birey mesleğine karar verirken ilgi 
istek ve ihtiyaçlarını belirledikten sonra kolay iş bulma,yüksek ücret ,saygın 
bir iş sahibi olma gibi etkenleri de göz önüne alarak kariyer planını yapar.
Doğru kariyer planlaması yapan ve eğitimini alan kişilerin yüksek iş tatmini 
yaşadıkları çalışmalarla kanıtlanmıştır (Bayraktaroğlu, 2006). Kişiler kariyer 
planı yaparken kendi kişisel özelliklerini de dikkate almalıdırlar. Literatür 
tarandığında, bu çalışma ile benzerlik gösteren çalışmalar olmakla birlikte 
sadece sağlık eğitimine yönelik çalışma yok denecek kadar azdır. Şahin ve 
Ark.öğrencilerin hedeflerini, aldıkları eğitimin amacını, okudukları bölümden 
beklentilerini ve aldıkları eğitimden memnuniyet düzeylerini belirlemek 
için araştırma yapmışlardır. Araştırma göstermiştir ki öğrenciler okudukları 
bölümden öncelikli olarak yapmak istedikleri işi öğrenmeyi beklemektedir. 
Öğrencilerin okudukları bölümü tercih etmelerindeki en önemli faktörler; 
“sevdikleri bir alanda okuma”, “mezun olduklarında kolay iş bulma” ve 
“yapacakları işin toplumda saygın bir yere sahip olması” dır. Öğrencilerin 
okudukları bölümden memnuniyet düzeylerine bakıldığında birinci sınıflar son 
sınıflara göre daha iyi olduğu izlenmiştir (Şahin ve Ark., 2011). Bu çalışmada 
dikkat çekici kısım öğrencilerin mezuniyet sonrası iş bulma kolaylığını en 
üst seviyede tutmuş olmalarıdır. Bir başka çalışmada Korukoğlu birinci ve 
dördüncü sınıf öğrencilerinin gelecek beklentilerinin  farklı olup olmadığını 
incelemiş ve her ikisi içinde meslek tercihinde kolay iş bulma olanaklarının ilk 
tercih sebebi olduğunu görmüştür (Korukoğlu, 2003).Çalışmalarda daha çok 
beklenti motivasyon ilişkisi irdelenmiş ve beklenti ve motivasyon arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda yapılan çalışmanın 
amacı; Meslek Yüksek Okulu Sağlık Programları öğrencilerinin meslek seçimleri 
doğrultusunda gelecek beklentilerinin belirlenmesidir. Aynı zamanda sadece 
sağlık programlarının gelecek beklentileri üzerine literatürde çok fazla çalışma 
bulunmaması da çalışmanın konusunun belirlenmesinde dikkate alınmıştır.

2.Yöntem
Araştırmanın evrenini İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ve Rumeli 
Üniversitesinde okuyan toplam 410 SHMYO öğrencileri oluşturmaktadır.Bu sayı 
tüm programlarda okuyan toplam öğrenci sayısı olmayıp anket online olarak 
uygulandığı için mail adreslerine ve telefon numaralarına ulaşılabilen öğrenci 
sayısıdır. Bu öğrencilerden 209 tanesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri,65 tanesi 
İlk ve Acil Yardım,39 tanesi Ağız ve Diş Sağlığı,39 tanesi Fizyoterapi,38 tanesi 
Anestezi ve 20 tanesi de Ameliyathane Hizmetleri programında okumaktadır. 
Araştırmanın örneklemini ankete geri dönüşü sağlanan ve anketi cevaplayan 
160 öğrenci oluşturmaktadır. Evrenin bölümlere ait sayıları ve  yüzdeleri tablo 
1 de verilmiştir.

Program  Yüzde 
   

 209 % 50.9 
 6 5 %15.8 

 3 9 %9.5 
 3 8 %9.2 

 3 9 %9.5 
 2 0 %4.8 

Toplam 410 % 100 
 

Araştırmada literatür taraması ile oluşturulan anket ile tarama yöntemi 
kullanılmıştır. Öğrenciler için cinsiyet ve demografik özellikler dikkate 
alınmadan 5 dereceli Likert tipi bir anket formu hazırlanmıştır. Ankette 
öğrencilerin gelecek beklentilerini ölçmeye yönelik 12 soru bulunmaktadır. 
Anket cevapları kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum 
ve kesinlikle katılmıyorum şeklindedir. Anket öğrencilere google formlar 
üzerinden online olarak gönderilmiş ve öğrencilerin bağımsız cevaplamaları 
desteklenmiştir. Ölçeğin puanlaması olumludan olumsuza doğru 5,4,3,2,1 
şeklinde derecelendirilmiştir. Anket verileri SPSS 25 programında analiz 
edilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı 0,71 olarak bulunmuştur. Güvenilirlik 
analizi yapılırken anketin iki sorusunda korelasyon yüklerinde ki negatifliğe 
bağlı olarak ters çevirme işlemi yapılmıştır.

3.Bulgular
Bu bölümde araştırma kapsamında elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Bu 
bulgular anket sorularına verilen cevaplara yönelik analizlerden oluşmaktadır. 
İlk olarak cevapların analizi tablo 2’de özetlenmiştir. Anket soruları ailevi durum, 
yaş, cinsiyet gibi sosyodemografik değişkenleri kapsamamaktadır. Amaç 
doğrultusunda öğrencilerin okuduğu programla ilgili önceden bilgi sahibi olup 
olmadıkları, yapacakları meslekle ilgili fikirleri olup olmadığı, programlarından 
memnuniyet düzeyleri ve dolayısıyla meslek seçimlerini isteyerek ve bilinçli 
olarak yapıp yapmadıkları anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu cevapların öğrencilerin 
gelecek beklentilerine etkileri incelenmiştir.
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An  
e 

um 

um  orum 
rum 

1-

 
91(%56.9

) 

51(%31,9

) 

7(%4,4) 9(%5,6) 2(%1,3) 

2-

 

46(%28,7

) 

53(%33,1

) 

41(%25,6

) 

12(%7,5) 9(%5,6) 

3-

 

60(%37,5

) 

73(%45,6

) 

22(%13,8

) 

3(%1,9) 4(%2,5) 

4-

 

73(%45,6

) 

68(%42,5

) 

15(%9,4) 3(%1,9) 6(%3,8) 

5-Gelecekte kamu kadrosunda 

 
36(%22,5

) 

56(%35) 58(%36,3

) 

3(%1,9) 10(%6,3) 

6-

 
86(%53,8

) 

58(%36,3

) 

13(%8,1) 4(%2,5) 1(%0,6) 

7-

 

47(%29,4

) 

60(%37,5

) 
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Beydağ ve Ark.2008 yılında Denizli Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık 
Yüksekokulu’nda benzer bir çalışma yapmışlar ve sonucunda; Öğrencilerin %40’ının 
bölümünü puanları yettiği için seçtiğini , %53.5 inin ise kazanmadan once tercih 
ettikleri bölümden mezun olunca yapacakları işle ilgili bilgi sahibi olmadıklarını 
belirtmişlerdir. Öğrencilerin %42.6’sı aldıkları eğitimin yapacakları işi tam olarak 
desteklemediğini belirtmiştir. Öğrencilerin %38.1’i ise derslerin bölüme gore 
çok ağır olduğunu ve başka sosyal aktivitelere yönelemediklerini belirtmişlerdir. 
Öğrencilerin bir kısmı (%35,5) yapacakları mesleğin branşlaşma ve görev tanımı 
olmamasına bağlı olarak istenen bir meslek olmadığını belirtmişlerdir. Tüm bu 

sonuçlara rağmen öğrencilerin %60’ı mesleklerini yapacaklarını ancak iş bulma 
kaygısı yaşadıklarını ifade etmişlerdir(s:137-142). Ancak öğrencilerin mesleğe 
bakışı mesleklerinden beklentileri ve seçme kriterleri çalışmamız sonuçları ile 
karşılaştırıldığında sonuçların hiç benzerlik göstermediği gözlenmektedir. Bunun 
sebebinin SHMYO’larının içinde bulunduğu değişim ve gelişime bağlı olduğu,özel 
üniversiteler sayesinde bilinçli olarak seçilmiş mesleklere ait programlar olması 
olarak düşünülebilir. Anket sonuçlarını tek tek ele almak gerekirse; Okuduğu 
programı kendisi seçen öğrenciler örneklemin %56,9’unu (n-91) oluşturmaktadır. 
Karşılaşabilecekleri imkanların farkında olan kişilerin, kariyer hedeflerini 
belirlemesi, hedefine ulaşmak için planlama yapmasını sağlayacak eğitim ve 
etkinliklerin tümü“Kariyer Planlama” olarak tanımlanmaktadır (Kocabey, 2010). 
Bu cevaplar doğrultusunda öğrencilerin yarısından fazlasının kariyer planı 
yaparak belirli bir hedef doğrultusunda programlarını seçtiği görülmektedir. 
Mezuniyet sonrası iş bulma olasılığının yüksek olmasının program seçmesinde 
etkili olduğunu söyleyenler örneklemin % 28,7 (n-46)’sini oluşturmakla beraber 
bu sorunun kesinlikle katılıyorum şıkkını işaretleyenlerin sayısıdır, %33,1(n-53)’i 
katılıyorum şeklinde cevaplamıştır . Yapılan bir çok araştırma öğrencilerin 
beklenti ve motivasyonları üzerinde kolay iş bulma imkanının önemli olduğunu 
göstermiştir(Şahin ve Ark.,Korukoğlu ve Ark.). Bu bağlamda Türkiye’de sağlık 
çalışanı ihtiyacı önem kazanmaktadır. Sağlık Bakanlığı 2017 yılı verilerine göre 
çalışmakta olan sağlık teknikeri sayısı 32,979 dur.Sağlık Bakanlığı 2023 Yılı Sağlık 
Iş Gücü Hedefleri Ve Sağlık Eğitimi Raporu ile 2023 yılına kadar ki tekniker ihtiyacı 
belirlenmiş ve eğitim verilen okulların aynı sayıda mezun vermesi durumunda 
ortaya çıkacak eksik/fazla arz durum tablosu oluşturulmuştur. Örneğin Acil 
Tıp Teknikeri ihtiyacının 27 bin tekniker olduğu hesaplanmış ve okulların yıllık 
mezun sayısı ile hedefin uyuştuğu gözlenmiştir. Sonuç olarak bu alanda iş 
bulma sorunu yaşanmayacağı öngörülmektedir (Sağ.Bak.SHGM,2014). Yapılan 
çalışma göstermiştir ki gelecekte kamu veya özel sektörde çalışmak konusunda 
öğrencilerin büyük çoğunluğu kararsızdır (%36,3 n= 58). Bu konuda toplumun 
genel eğilimi kamu sektöründen yanadır. İş garantisinin olması, ücretinin ve özlük 
haklarının belli ve garantili olması, atılma korkusunun yaşanmaması gibi faktörler 
bunun nedenidir. Öğrencilerin bu konuda kararsız kalmalarının nedeni ise kamuda 
çalışabilmek için geçmeleri gereken sınavın zorluğu, açılan kadro sayısına göre 
başvuru sayısının fazlalığı ve bulundukları şehirden başka bir şehirde çalışmak 
zorunda kalabilecekleridir. Özel sektör ise belli bir ücret politikası olmaması ve 
iş garantisi sağlamadığı için istenmezken iş sahasının çokluğu, aynı ilde olması, 
tecrübe kazanmakta etkili olması açısından tercih edilmektedir. Ailesinin gurur 
duyacağı bir işi yapma beklentisi ile programı seçen öğrenciler örneklemin 
%45,6(n=73)’sını oluşturmuştur. Seçtiği mesleğin toplumda saygın bir yeri 
olduğunu düşünen öğrenciler  örneklemin %53,8(n-86) ‘i olup oldukça yüksektir. 
Öğrencilerin %37,5(n=60)’i seçtiği mesleğin geleceğini güvence altına alacağını 
düşünmektedir. Aldığı eğitimi yeterli görmeyip bir üst öğrenime devam etmek 
konusunda öğrencilerin çoğu kararsızım şıkkını işaretlemişlerdir (%36,9,n=59). 
Örneklemin sadece %5,6(n=9)’sı seçtiği programdan dolayı pişmanlık duyduğunu 
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ifade etmiştir. İmkan bulduğunda başka bir bölümde okumak isteyenlerin oranı 
%23,1(n=37) dir. Daha once başka bir üniversiteden mezun olup iş imkanları 
daha fazla olduğu için ikinci üniversite olarak SHMYO’da okuyanların oranı ise 
%4,4(n=7)’ tür. 

4.Sonuç Ve Öneriler
Geleceğimizin güvencesi gençlerin, aldıkları sorumluluğun farkında  ve sadece 
kendi mesleki geleceklerini değil toplumun geleceği ile ilgili de vizyon sahibi 
bireyler olmaları gerekmektedir. Gençlerin gelecekten beklentileri gelecekte 
nasıl kişiler olacaklarının da göstergesidir. Bu nedenle gençlerin gelecek 
hedeflerini araştırarak, onların geleceğe yönelik beklentilerini tesbit etmek, 
toplumun geleceği ile ilgili fikir sahibi olmak açısından faydalıdır. Bu konuda 
ülkemizde yapılmış çok fazla çalışma  bulunmamaktadır. Devlet gençlerin 
geleceğini güvence altına almazsa gençler geleceklerine ilişkin sürekli bir kaygı 
yaşarlar ve bu durum gençlerin toplumun gelişmesine katkı sağlayamazlar, 
Toplumsal gelişime katkısı olacak olan gençlerin geleceklerini güvence altında 
görmeleri şarttır. Gençlerin taşıdıkları sorumluluğun bilincinde olmaları 
için ise, doğru hedeflere yönlendirilmeye, demokratik bir eğitim sistemine, 
güvenli bir geleceğe, her şeyden önemlisi de daha fazla iş alanının açılmasına 
ihtiyaçları vardır. Sağlık teknikerleri, sağlık sisteminde diğer sağlık çalışanları 
ile birlikte önemli bir yere sahiptirler. Bilim ve teknoloji sürekli değişmekte ve 
bu durum özellikle sağlık hizmetlerinin kalitesinin sürekli değişip karmaşık bir 
hale gelmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla gençler meslek tercihi yaparken 
seçeneklerin çokluğu ve değişikliğinden seçim yapmakta zorlanmaktadırlar. 
Meslek seçme süreci boyunca öğrencilere rehberlik hizmeti verilmeli öğrencinin 
kendini tanıyıp, hedeflerini belirleyerek beklentileri doğrultusunda, doğru 
meslek seçimini yapması desteklenmelidir.Çalışmalar göstermiştir ki; meslek 
seçimine yönelik çalışmalar okul öncesi dönemden itibaren başlamalı ve 
aile ile işbirliği halinde sürdürülmelidir. Bu çalışmada ve diğer beklenti ölçen 
çalışmalarda görülmüştür ki ülke ekonomik politikaları oluşturulurken gençliğin 
beklentileri,eğilimleri, yeni iş sahaları dikkate alınmalı ve gençlerin geleceğe 
dair beklentilerini destekleyecek politikalar geliştirilmelidir. Sağlık teknikerleri 
bir çok alanda ve gayet donanımlı bir şekilde eğitim almaktadır. Ancak Sağlık 
Bakanlığı mevzuatlarında tekniker çalışacak birimlerde sertifikalı hemşirelerin 
de çalışabileceği yazdığından yalnızca o bölüme özgü eğitim almış teknikerlerin 
iş sahası daralmaktadır. Örneğin; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Diyaliz 
Merkezlerine ait yönetmeliğinin dördüncü bölüm madde 13’te  Merkezlerde 
bulunması gereken faaliyet iznine esas personel belirtilmiş ve Tabip dışı sağlık 
personeli: Merkezlerde diyaliz işlemini uygulayacak; hemodiyaliz uygulaması 
için üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu diyaliz bölümlerinden 
mezun diyaliz teknikeri, sertifikalı hemşire ve sertifikalı acil tıp teknisyeni, periton 
diyalizi için ise periton diyalizi sertifikalı hemşireler tabip dışı sağlık personeli 
olarak görevlendirilir denilmiştir(2010). Sağlık Bakanlığının görev tanımlarını 
tekrar gözden geçirmesi ve açılan programlardan mezun olanlar için kadro 

tanımlamalarını tekrar yapması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bu şekilde 
alanında eğitim almış teknikerlerin istihdamı da  sağlanmış olacaktır. Sağlık 
Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Sağlık Iş Gücü Hedefleri Ve 
Sağlık Eğitimi raporunda tüm sağlık çalışanları için halihazırdaki eğitim kadroları 
ile hedeflenen sağlık çalışanları sayısı ile ilgili bir çalışma yapmıştır. Bu çalışma 
sonuçlarında bir çok bölüm için eğitilen sayı ve hedeflenen kadronun uyumlu 
olduğu görülmüştür.Fakat bazı bölümler için durum farklıdır. Örneğin aynı 
raporda ‘’Ağız ve diş sağlığı teknikerliği ile ilgili bölümlere mevcut durumdaki 
gibi öğrenci alımının devam etmesi halinde, 2023 yılında, bu yıl için belirlenmiş 
ihtiyaca göre yaklaşık 10.500 daha az ağız ve diş sağlığı teknikeri yetiştirilmiş 
olunacaktır’’ denilmiştir. Dolayısıyla bu programa ait eğitim kontenjanlarının 
arttırılması gerekmektedir. Aynı şekilde arz fazlası oluşacak bölümlerde vardır ve 
işsizlik olmaması için eğitim kontenjanlarının düşürülmesi gerektiği belirtilmiştir.
Bu tür çalışmalar ülkemizin ve öğrencilerimizin geleceği açısından ümit vericidir. 
Bu çalışmanın sonunda sağlık programlarını tercih eden öğrencilerin yapacağı 
meslekleri belirleyip, bu doğrultuda okuyacakları programa karar vermiş oldukları, 
seçimlerine ailelerinin de destek verdiği ve gelecekle ilgili beklentilerinin pozitif 
yönde olduğu sonucuna varılmıştır.
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER DEĞERLERİ: SAĞLIK 
PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Sinem CANOL15 
Oğuz CECE16 

ÖZET
Kariyer geliştirme insan kaynakları yönetiminin en önemli fonksiyonlarından 
biri olarak iş gücü verimliliğine etki etmektedir. İş gücünden verim 
sağlanabilmesi için uygun bireylerin uygun işlerde çalışması gerekmektedir. 
Bu nedenle bireylerin kariyer tercihlerini yaparken kendi yeteneklerine uygun 
işi seçmesi önem taşımaktadır. Kariyer tercihi bireyin yaşamı boyunca vermiş 
olduğu en önemli kararlardan biridir. Bireyler yaşamının belirli bir evresinde, 
kariyer tercihini kararlaştırarak, yapmak istediği mesleği belirlerler. Bireylerin 
kariyer tercihi eğitim süreciyle birlikte başlamaktadır. Bireyler üniversite tercih 
döneminde meslek seçimlerini de yapmaktadır. Bu nedenle, bireylerin okumuş 
oldukları bölümü tercih etmeden önce o bölüme yönelik fikir sahibi olmaları, 
kişisel özelliklerinin ve yeteneklerinin o bölüme uyuşup uyuşmadığının farkında 
olarak üniversite bölüm tercilerini yapmaları son derece önem taşımaktadır. 
Mesleki eğitim, ön lisans düzeyinde Meslek Yüksekokullarında lisans düzeyinde 
ise fakülte ve yüksekokullarda verilmektedir. Meslek Yüksekokulları ilgili alanda 
eğitim verdikleri sektörlere ara eleman yetiştirme amacını üstlenmiş eğitim 
kurumları olup ülkemizde örgütlerin sürekli olarak iş gücüne ihtiyaç duyduğu 
ara elaman ihtiyacını karşılamaktadır. Bu sektörlerden biri de “Sağlık” tır. Sağlık 
programlarının amacı, ön lisans düzeyinde verilecek eğitimlerle, hastanelerin 
ihtiyacı olan ara elemanlarının yetiştirilmesidir. Programa dahil olan öğrenciler 
iki yıl içinde aldıkları mesleki eğitim ile hastanelerde ara eleman olarak istihdam 
edilebilmektedirler. Ayrıca bu programdan mezun olan öğrenciler, eğitimlerine 
devam edip kariyer gelişimlerini ilerletme şansına da sahip olmaktadır. 
Sağlık sektöründe çalışmak üzere eğitim gören öğrencilerin sahip olacakları 
mesleklerde işlerini benimseyerek yapabilmeleri için; seçtikleri meslekler 
ve kariyer değerleri ile karakterlerinin uyum göstermesi gerekmektedir. 
Bu çalışmada Meslek Yüksekokulu sağlık programlarında öğrenim gören 
öğrencilerin kariyer değerlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.  Öncelikle; 
kariyer kavramı ve kariyer değerleri mevcut literatürden yararlanılarak 
açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın araştırma kısmında Aktaş (2004) 
tarafından geliştirilen 11 boyut ve 34 önermeden oluşan kariyer değer ölçeği 
kullanılmıştır. Çalışma nicel bir araştırma olup veri toplamak için anket çalışması 
yapılmıştır. Anket verilerinden elde edilen sonuçlar SPSS 21.0 paket programı 
kullanılarak analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kariyer, Kariyer Değeri, Meslek Yüksekokulu, Sağlık
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THE CAREER VALUES OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: A RESEARCH  
ON HEALTH PROGRAM STUDENTS

ABSTRACT
 Career development affects workforce productivity as one of the 
most important functions of human resource management. In order to ensure 
productivity from the work force, appropriate individuals have to work in 
appropriate jobs. For this reason, it is important for individuals to choose 
the right job for their abilities when they make their career choices. Career 
preference is one of the most important decisions that an individual has 
made throughout his or her life. Individuals determine the profession they 
want to make by deciding on a career choice in a certain period of their life. 
Individuals begin their careers with preference training. Individuals also make 
career choices during the university preferred period. For this reason, it is of 
utmost importance to make university department interpreters aware of the 
fact that their personal characteristics and abilities match those of the division 
before they prefer the department they have studied. Vocational education is 
provided at faculties and higher education colleges at the undergraduate level 
and at the undergraduate level at the Vocational Schools. Vocational Schools 
are educational institutions that have aimed at raising intermediate staffs in 
the fields where they provide relevant field training and they meet the need of 
the intermediate mankind which the organizations constantly need the labor 
force in our country. One of these sectors is “Health”. The aim of the health 
programs is to train the intermediate staff, which are needed by the hospitals, 
with training at the undergraduate level. The students included in the program 
can be employed as intermediate staff in the hospitals with the vocational 
training they receive within two years. In addition, students graduated from 
this program have the chance to continue their education and advance their 
career development. In order for the students who are trained to work in 
the health sector to do their jobs by profession, the professions they choose 
and their career values and characters must be compatible. In this study, it is 
aimed to reveal the career values of the students who are studying in Health 
Programs of Vocational School. Firstly; career concept and career values were 
tried to be explained by using the current literature. In the research part of the 
study, a career value scale consisting of 11 dimensions and 34 items developed 
by Aktaş (2004) was used. The study was a quantitative research and a survey 
study was conducted to collect data. The results of the questionnaire were 
analyzed using the SPSS 21.0 package program.

Key Words: Career, Career Value, Vocational School, Health

1.GİRİŞ
Kariyer, bir insanın yaşamında çok uzun bir zamanı kapsayan, yaşamı süresince 
kişinin tüm değerlerinde etkisini hissettiren bir kavramdır. Kariyer sadece 
kişinin işini kapsamaz. Hayattan ne beklediğini, amaçlarını, amaçlarını 

gerçekleştirirken ne kadar risk alabileceğini ön görmeye yönelik soruları 
da kapsar. Literatürde çeşitli araştırmacılar tarafından kariyer tanımlaması 
yapılmıştır. Kariyer, sadece iş yapmak ile ilgili değildir, aynı zamanda gerekli 
yetkinliklerin kazanılması, gerekli eğitimin alınması, iş bulmak ve seçilen işte 
başarılı olunması süreçlerini de kapsayan bir sistemdir. Teknolojik gelişmeler, 
rekabetin artması ve yeni oluşumlar kişilerin kariyer değerleri üzerinde büyük 
etkiler oluşturmaktadır. Kişi kariyer seçimi yaptıktan sonrada kariyeri ile ilgili 
endişe duymaya devam etmektedir (Akkoç, 2012:50). Kariyer süreci eğitimle 
başlamaktadır. Eğitim sürecinde ki kişiler ilgi alanlarını görerek ve keşfederek 
kariyer planlaması yapmaya başlamaktadır. Her bir eğitim aşamasında kişi 
kariyerine ilişkin planlarını daha da sağlamlaştırmaktadır. Eğitimle başlayan bu 
süreç kişinin üniversite dönemine geldiğinde kendini ortaya çıkarmaktadır. Kişi 
ilgi alanı doğrultusunda üniversite tercihlerini yapmakta ve ileriki yaşamında 
yapmak istediği mesleği seçmektedir. Kariyer sadece iş hayatında değil eğitim 
hayatında da olan bir süreçtir. Kariyer, kişinin yaşadığı süre boyunca edinmiş 
olduğu deneyimlere yönelik oluşturduğu davranışlar olarak tanımlanmaktadır. 
Bir başka tanıma göre kariyer, kişinin zaman içerisinde hayata ve iş hayatına 
dair edindiği bilgi birikimidir. En genel anlamıyla kariyer, seçilen bir meslekte 
ilerlemek, sorumluluk, saygı, itibar kazanmaktır. Kariyer, kişinin hayatı boyunca 
elde ettiği bütün tecrübeleri yansıtmaktadır (Özen, 2011:83), (Deniz & Ünal, 
2007:105). Bir kişinin mesleğini veya kariyerini seçmesi, yaşamındaki önemli 
olaylardan birini oluşturmaktadır. Meslek ve kariyer seçimine karar vermek, 
kişinin yaşamı boyunca vereceği en önemli kararlardan biri olmakla beraber, 
kariyer seçiminin bilinçli olarak yapılması hem kişinin hem toplumun hem de 
ülkenin geleceği açısından çok önemli bir karar olma niteliği taşımaktadır. 
Çünkü kişi verdiği kararla tüm yaşamına yön vermektedir. Genel olarak 
kariyer, kişilerin eğitim hayatında belirlenmeye başlanarak kişinin yaşamı 
boyunca bu belirlenme devam etmektedir. Yani kişilerin eğitim hayatında 
tercih etmiş olduğu üniversite bölümü ilerleyen süreçte iş hayatında nasıl bir 
yol izleyeceğinde belirleyici olan en önemli etkendir. Eğitim hayatına ilişkin 
deneyimler gelecekte kariyer planlamasının belirlemektedir (Işık, 2017:26), 
(Bacanli, 2012:87). İnsan hayatını doğrudan etkileyen mesleklere bakıldığında 
sağlık sektörü en başta yer almaktadır. İnsan hayatı boyunca sağlık kalitesini 
yükseltmek, hastalıklardan uzak durmak, iyi bir tedavi almak gibi amaçlar 
içerisine girmektedir. Kişi hastaneye gittiğinde ilk önce yardımcı sağlık 
personeli tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle yardımcı sağlık personelinin 
mesleğini sevmesi, güler yüzlü olması ve mesleğini severek, isteyerek yapması 
önem taşımaktadır(Alkan, 2014:61). Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin 
kariyer değerleri hakkında bir araştırma yapılmış ve değerler arasındaki ilişkiler 
incelenmeye çalışılmıştır. Buna yönelik olarak ön lisans sağlık programlarında 
öğrenim görmekte olan öğrencilerin kariyer değer algıları ölçülmeye 
çalışılmıştır. 
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2.KARİYER KAVRAMI
Kariyer kavramı Türkçeye Fransızca “carriere” sözcüğünden geçmiştir. Kariyer, 
kişinin çalışma hayatı süresince herhangi bir işte ilerlemesi, tecrübe ve beceri 
kazanmasıdır. Daha genel anlamıyla kariyer; kazanç, itibar, saygınlık, daha iyi 
bir yaşam, bireyin karşılaştığı fırsatlar, ödüller, terfiler, yaşam boyu öğrenme 
şeklinde tanımlanabilir. Kariyer, kişisel ve örgütsel hedeflerle yakından ilgilidir. 
Kişinin hayatı süresince edineceği ve kısmen kontrol altında tutabileceği 
tecrübelerle ve faaliyetlerle ilgili bir süreçtir (Tunçer, 2012). Kariyer, bir kişi 
tarafından yaşadığı süre boyunca deneyimlenen pozisyonlar dizisidir. Kariyer; 
insanın doğumundan başlayarak, iç çevre ve dış çevrede yetiştirilmesiyle, 
ailevi özellikleriyle, ailesinin yönlendirmesiyle, eğitimiyle, kişilik özellikleriyle 
biçimlenen bir kavram olarak ifade edilmektedir. Kariyer kavramı ile ilgili 
literatür de çok fazla tanım bulunmaktadır. Değişen ve gelişen dünyaya bağlı 
olarak yeni kavramlar ile de farkı anlamlar kazanmaktadır. Kariyer kavramı ile 
ilgili yapılan tanımların çoğu aynı anlamı ifade etmekte olup, bazı tanımlara farklı 
küçük ayrıntılara yer verilmektedir (Batur & Adıgüzel, 2015:328),(Karakaya vd., 
2013:87). Kariyer seçimini açıklamak için çok sayıda araştırmacı konu ile ilgili 
çalışmış ve farklı açıklamalar ortaya koymuşlardır. Kariyer seçimini farklı bakış 
açılarıyla ele alan araştırmacılar, farklı bakış açılarıyla konuyu açıklama yoluna 
gitmişlerdir (Koca, 2010:58).Maanen ve Schein’ a göre kariyer, kişinin hayatı 
boyunca yaşadığı deneyimler ve maceralar olarak tanımlamaktadır. Bu tanım 
kariyer ile ilgili olarak herahngi bir ilerlemeyi içermemektedir. Ashton ve Field ise 
kariyer kavramını itibar yaratan işlerle, projelerle ilgili olarak ele almaktadır. Bu 
tanım da kariyer kavramını çok sınırlı hale getirmektedir. Günümüzde ki kariyer 
kavramının ve örgütlerin esnekliği kavramını tam olarak yansıtamamaktadır 
(Anafarta, 2001:3),(Özdemir, 2010:107). Kariyer; kişinin yetenekleri ve ilgi 
duyduğu unsurlarda ki değişmeler, iş hayatında ilerlemesi, işine dair deneyim 
elde etmesi ve yaptığı işse dair değerlendirmeleri olarak tanımlanmaktadır. 
Kariyer kavramı her ne kadar yeni bir kavram olarak görülse de, literatürde 
kariyer kavramının kullanımının 1950’lerde başladığı görülmektedir. Kariyer 
hem insanla hem de işle ilgili bir kavramdır. Ancak kariyerin odak noktasını 
insan oluşturmaktadır. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Bu nedenle insan başarı 
ihtiyacı, ekonomik ihtiyacı, tatmin, motivasyon, saygı ve itibar gibi ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek unsurlara ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaçlarda kariyerin 
planlamasını belirlemektedir. Ayrıca kişi kariyer planlaması yaparken kendi 
kişisel kariyerin yanında örgütsel kariyer planlamasını yapmaktadır. Kendi 
hedefleriyle örtüşen bir örgütte çalışma ihtiyacı duymaktadır. Bu arayış kişinin 
kendini ait hissettiği yeri bulana kadar devam etmektedir. Bu nedenle meslek 
seçimi kişinin hayatını etkileyen bir karar olma önemi taşımaktadır (Dinçer, 
Akova, 2013:43), (Dinç, 2008:92). Kariyer aynı zamanda kişinin kimlik oluşumuna 
ve toplumsal statüsünün oluşumuna yardımcı olmaktadır. İş hayatının devamı 
için gerekli olan maddi gücü elde etmenin en önemli unsurudur. Bunun yanında 
iş doyumunun sağlanması ve kişiliğin gelişmesine de yardımcı olmaktadır. 
Kariyerin odak noktasını insan oluşturmaktadır. Kişi kendisine koyduğu amaç 

ve hedeflere ulaştıkça kariyerinde de ilerleme ihtiyacı hissetmektedir (Bayram, 
2011:234). 
3.KARİYER DEĞERLERİ
İnsan kaynaklarına verilen önemin artmasıyla birlikte yaşanan değişmelere 
yönelik olarak personelin motivasyonu, işe bağımlılığı ve iş tatminine yönelik 
konulara olan önemde artmaya başlamıştır. Kariyer kavramına kariyer değeri 
olarak bakan ve bir değer olarak kariyeri ele alan Schein araştırmalarını bu 
doğrultuda gerçekleştirmiştir. Kariyeri, “kariyer değeri”, “kariyer çapası” 
ve “kariyer yolu” olarak adlandırmıştır. Schein yaptığı ilk çalışmada kariyer 
değerlerini 5 boyuta ayırmıştır ve çalışmalarını ilerlettiği süreçte bu boyutlara 
3 boyut daha ekleyerek 8 boyuta çıkarmıştır (Çarıkçı & Morçin, 2014:69). Kariyer 
Değerleri Modeli; Schein bu modeli Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde 
(MIT)  44 mezun lisansüstü öğrencisiyle, 10-12 yıl süren derinlemesine 
mülakatlarla ve boylamsal bir çalışma gerçekleştirerek oluşturmuştur. 
Kişilerin kariyer seçimlerinin etkileyen nedenleri bulmaya yönelik bir model 
geliştirmeye çalışmıştır. Schein’a göre kariyer değerleri bir kişinin bireysel 
olarak algıladığı ve anlamlandırdığı becerileri kişisel bir kavramdır. Bu 
değerler, bir insanın iş deneyimlerini yönlendirerek kişinin kariyerle ilgili seçim 
yapabilmesini sağlamaktadır. Shein’a göre; kariyer değerleri ile çalışmakta 
oldukları işi benzer olanlar; etkililik, tatmin ve uygunluk gibi bazı olumlu kariyer 
çıktılarını sağlamakta kolaylık yaşamaktadır.  Birçok çalışan bu benzerliği tam 
sağlayamadıklarından toplum içinde kariyer ile ilgili birçok değişkenle karşı 
karşıya kalmaktadır. Bazen kişiler kariyer seçime karar verirken toplumdaki 
değerlerde nerede olduklarının bilincinde olamamaktadır. Bu aşamada kişinin 
geçmiş iş deneyimi, ilgi alanları, yetkinlikleri ve amaçları, karakteri, kariyer 
değerini bulurken kişiye yardımcı olmaktadır. Schein‘ın çalışmasında kariyer 
değerleri 8 boyutta toplanmaktadır. Bu değerleri aşağıdaki gibidir (Adıgüzel, 
2009:279).
• Teknik/Fonksiyonel 
• Genel Yönetsel
• Girişimcilik 
• Bağımsızlık 
• Güvenlik ve İstikrar 
• Saygınlık (Hizmet veya Bir Olaya Kendini Adamak) 
•Rekabet (Saf Meydan Okuma) 
• Özel Yaşam (Hayat Tarzı) (Batur & Adıgüzel, 2015,279), (Başol vd., 2012:59).
Bağımsızlık; personelin çalışma hayatında ve işinde bağımsız, kendi 
düzenlemelerini yapabildiği, kendi kararlarını alabildiği ve özgür hareket 
edebildiği bir iş yaşamı tarzı uygulama özgürlüğü demektir. Güvenlik ve istikrar; 
personelin uzun süreli çalışabilmesini, işinin garanti olmasını, aynı işte uzun 
süre çalışabilmesini ifade etmektedir. Bu değerin baskın gelmesi durumunda 
personelin yüksek ücret karşısında istikrarı ve işte kalmayı tercih etmektedir. 
Teknik/fonksiyonel; personelin kariyer gelişimi için kendi uzmanlık alanına 
aşırı derecede önem vermesini ifade etmektedir. Bu değerin baskın gelmesi, 
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personelin kendi uzmanlık alanında çalışmayı istemesine, uzmanlık alanının 
dışında yüksek itibar ve ücret imkanı sağlasa bile, alanı dışında çalışmak 
istememesine neden olmaktadır. Genel Yönetsel; personelin herhangi bir 
şekilde diğer personel üzerinde yönetim gücünün olması, aldığı kararlarının 
diğer personeli etkilediği bir kariyer hedefinin olmasıdır. Girişimcilik; 
personelin girişimciliğe daha fazla önem vermesidir. Yeniliklere açık olması 
ve yeni şeyler üretmesi anlamına da gelmektedir. Saygınlık; hedeflenen 
kariyerin diğer insanlara yardımcı olma, başkalarına fayda sağlayabilme ve 
hizmet üretebilme önceliğinin olmasıdır. Özel Yaşam; personelin kariyeri 
ile özel yaşamını dengede tutabilmesidir. Kariyeri karşısında, yaşam tarzını 
devam ettirebilme ihtiyacına olan inancı yansıtmaktadır. Meydan okuma 
ise; kariyeri süresince, kişinin diğerleri ile rekabeti, zorluklarla mücadele 
etmesini ve başarılı olmayı önemsemesini göstermektedir (Türkay & Eryılmaz, 
2010:182). Kariyer değerleri ile kişilik yapısının ele alındığı bu çalışmanın 
amacı meslek yüksekokulu sağlık programında okuyan öğrencilerin kariyer 
değerlerini belirlemek ve cinsiyet, sınıf, bölüme isteyerek gelme, anne-baba 
eğitim durumu, ekonomik durum değişkenleri ile farklılıkları ortaya koymaktır 
(Gürsakal vd., 2012:183). Bu çalışmada ön lisans sağlık programında öğrenim 
gören öğrencilerin kariyer değerleri; teknik/fonksiyonel, genel yönetsel, 
girişimcilik, bağımsızlık, güvenlik ve istikrar, saygınlık, rekabet ve özel yaşam 
boyutları ile ele alınmaktadır. Kariyer değerlerini ölçmeye yönelik çalışmalara 
bakıldığında genel olarak Schein tarafından oluşturulan ve konuyla ilgili 
çalışmalar yapan araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçeğin kullanıldığı 
görülmektedir. Schein’ın oluşturmuş olduğu bu 8 boyut ölçeğe eklenen 
demografik sorularla birlikte analiz edilmektedir. Bu çalışmada da Schein’ın 
kariyer değerleri kuramından yararlanılmıştır. Schein’ın kuramında oluşturduğu 
kariyer değerleri ile katılımcılara yöneltilen demografik sorular ile  demografik 
özellikleri arasında ilişki kurulmaya çalışılmıştır.

4.ARAŞTIRMANIN METODU

4.1.Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı ön lisans sağlık programlarında öğrenim gören öğrencilerin 
kariyer değerlerini değerlendirmektir. Bu amaçla, İstanbul’da bulunan bir 
vakıf üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören sağlık programı 
öğrencileri araştırma kapsamına alınmıştır.

4.2.Çalışma Yeri, Zamanı ve Örneklem Seçimi 
Araştırmanın uygulama aşaması 2018 Haziran ayında yapılmıştır. İstanbul’da 
bulunan bir vakıf üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören sağlık 
programı öğrencileri evren olarak belirlenmiştir. Örneklem basit örnekleme 
yöntemi ile seçilmiş % 95 güven aralığı ve %5 sapma ile 200 kişi olarak 
belirlenmiş, 218 kişiye ulaşılmıştır fakat bu anketlerden 8 tanesi analize uygun 
bulunmamıştır. Toplamda 210 kişi kişiden elde edilen sonuçlar analiz edilmiştir. 

4.3.Verilerin Toplanması
Araştırmada veri toplamak için Aktaş (2004) tarafından geliştirilen 11 boyut 
ve 34 ifadeden oluşan “Kariyer Değer Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte yer alan 
ifadeler 1 “kesinlikle katılmıyorum” 5 kesinlikle katılıyorum” şeklindedir. Ölçek 
5’li likert tipi ölçek şeklinde derecelendirilmiştir ayrıca öğrencilerin demografik 
bilgilerini öğrenmeye yönelik ifadelere de yer verilmiştir.(Aktaş, 2004)

4.4.Hipotezler
Araştırma kapsamında Meslek Yüksekokulu sağlık programlarında öğrenim 
gören öğrencilerin kariyer değerler algıları ile demografik özellikleri arasındaki 
ilişki araştırılmıştır. Araştırmada öne sürülen hipotezler aşağıdaki gibidir.

-H1: MYO öğrencilerinin yaşları kariyer değer algılarını etkiler.
-H0a: MYO öğrencilerinin yaşları kariyer değer algılarını etkilemez.
-H2: MYO öğrencilerinin cinsiyetleri kariyer değer algılarını etkiler.
-H0b: MYO öğrencilerinin cinsiyetleri kariyer değer algılarını etkilemez.
-H3: MYO öğrencilerinin programları kariyer değer algılarını etkiler.
-H0c: MYO öğrencilerinin programları kariyer değer algılarını etkilemez.
-H4: MYO öğrencilerinin annelerinin eğitim düzeyi kariyer değer algılarını 
etkiler.
-H0d: MYO öğrencilerinin annelerinin eğitim düzeyi kariyer değer algılarını 
etkilemez.
-H5: MYO öğrencilerinin babalarının eğitim düzeyi kariyer değer algılarını 
etkiler.
-H0e: MYO öğrencilerinin babalarının eğitim düzeyi kariyer değer algılarını 
etkilemez.
-H6: MYO öğrencilerinin çalışmak istedikleri sektör kariyer değer algılarını 
etkiler.
-H0f: MYO öğrencilerinin çalışmak istedikleri sektör kariyer değer algılarını 
etkilemez.
-H7: MYO öğrencilerinin lisans tamamlama istekleri kariyer değer algılarını 
etkiler.
-H0g: MYO öğrencilerinin lisans tamamlama istekleri kariyer değer algılarını 
etkilemez.

4.5.Verilerin Analizi
Veri toplama işlemi Haziran 2018 tarihinde yapılmıştır. Sağlık programında 
okuyan öğrencilerden elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programı kullanılarak 
analiz edilmiştir. Analizler sonucunda verilerin normal dağılıma uygun olduğu 
görülmüştür.
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  N % 

 

18-19 56 26,7 

20-21 114 54,3 

22-23 31 14,7 

23+ 9 4,3 

  147 70,0 

Erkek 63 30,0 

PROGRAM  70 33,3 

  140 66,7 

 

 27 12,8 

 134 63,8 

 31 14,8 

 17 8,1 

 1 0,5 

BABANIN  
 

 12 5,7 

 140 66,6 

 47 22,4 

 16 2,9 

 5 2,4 

HEDEFLENEN 
SEKTÖR 

 180 85,7 

 30 14,3 

TAMAMLAMA 
Evet 165 78,6 

 45 21,4 

TOPLAM 210 100 
 

Çalışma Hipotezlerinin İstatistiksel Analizi Sonucu Elde Edilen Bulgular;
Hipotezler test edilmeden önce verilerin homojen yani normal dağılım gösterip 
göstermediğini anlamak için Tablo 2’de görüldüğü üzere Kolmogorov-Smirnov 
testi uygulanmıştır. Testin sonucunda asimptotik önem p=0,042 bulunmuştur. 
p<0,05 olduğu için verilerin normal dağılım göstermediği anlaşılmıştır. Bu 
sebeple hipotezleri test ederken parametrik olmayan istatistiksel anlamlılık 
testleri kullanılmıştır.

-  
  

 1,391 
p ,042 

H1: MYO öğrencilerinin yaşları kariyer değer algılarını etkiler.
MYO öğrencilerinin yaşları ile kariyer değer algıları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığını anlamak için parametrik olmayan 
testlerden Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Tablo 3’te görüldüğü üzere MYO 
öğrencilerinin yaşları ile kariyer değer algıları (p=0,435) arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki olmadığı anlaşılmıştır. Sonuçta H1 hipotezi reddedilmiş, 
H0a hipotezi kabul edilmiştir.

Tablo 3. M YO 
 

  N  S .O. Z df p  

 

18-19 56 109,61 

2,731 3  ,435 
20-21 114 108,00 
22-23 31 89,02 
23+ 9  105,11 
Toplam 210  

H2: MYO öğrencilerinin cinsiyetleri kariyer değer algılarını etkiler.
MYO öğrencilerinin cinsiyetleri ile kariyer değer algıları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığını anlamak için parametrik olmayan 
testlerden Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Tablo 4’te görüldüğü üzere 
MYO öğrencilerinin cinsiyetleri ile kariyer değer algıları (p=0,065) arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı anlaşılmıştır. Sonuçta H2 hipotezi 
reddedilmiş, H0b hipotezi kabul edilmiştir.
 
Tablo 4. MYO 
(Mann-  

 N  S .O. S.T. U  Z  p  
 147 110,55 16251,50 

3887,500 - 1,842 ,065 Erkek 63 93,71 5903,50 
Toplam 210   

H3: MYO öğrencilerinin programları kariyer değer algılarını etkiler.
MYO öğrencilerinin programları ile kariyer değer algıları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığını anlamak için parametrik olmayan 
testlerden Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Tablo 5’te görüldüğü üzere 
MYO öğrencilerinin programları ile kariyer değer algıları (p=0,104) arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı anlaşılmıştır. Sonuçta H3 hipotezi 
reddedilmiş, H0c hipotezi kabul edilmiştir.

(Mann-  
Program N S.O. S .T. U Z p 

 70 95,87 6711,00 
4226,000 - 1,624 ,104  140 110,31 15444,00 

Toplam 210   
H4: MYO öğrencilerinin annelerinin eğitim düzeyi kariyer değer algılarını etkiler.
MYO öğrencilerinin annelerinin eğitim düzeyi ile kariyer değer algıları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığını anlamak için parametrik 
olmayan testlerden Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Tablo 6’da görüldüğü 
üzere MYO öğrencilerinin annelerinin eğitim düzeyi ile kariyer değer algıları 
(p=0,327) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı anlaşılmıştır. 
Sonuçta H4 hipotezi reddedilmiş, H0d hipotezi kabul edilmiştir.
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  N  S .O. Z df p  

 

 2 7 92,02 

4,634 4  ,327 
 134 108,00 

 3 1 113,53 
 1 7 97,91 

 1  14,00 
Toplam 210  

H5: MYO öğrencilerinin babalarının eğitim düzeyi kariyer değer algılarını etkiler.
MYO öğrencilerinin babalarının eğitim düzeyi ile kariyer değer algıları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığını anlamak için parametrik 
olmayan testlerden Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Tablo 7’de görüldüğü 
üzere MYO öğrencilerinin babalarının eğitim düzeyi ile kariyer değer algıları 
(p=0,180) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı anlaşılmıştır. 
Sonuçta H5 hipotezi reddedilmiş, H0e hipotezi kabul edilmiştir.

 
  N  S .O. Z df p  

 

 1 2 85,21 

6,274 4  ,180 
 140 109,26 

 4 7 108,01 
 6  59,17 

 5  80,80 
Toplam 210  

H6: MYO öğrencilerinin çalışmak istedikleri sektör kariyer değer algılarını 
etkiler.
MYO öğrencilerinin çalışmak istedikleri sektör ile kariyer değer algıları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığını anlamak için parametrik 
olmayan testlerden Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Tablo 8’de görüldüğü 
üzere MYO öğrencilerinin çalışmak istedikleri sektör ile kariyer değer algıları 
(p=0,002) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Farklılığın 
hangi gruplar arasında olduğunun bulunması için çoklu karşılaştırma tablosuna 
bakılmıştır. Sağlık sektöründe çalışma arzusunun ortalama puan bazında yüksek 
olduğu anlaşılmıştır. Örneklem seçiminde sağlık programları öğrencilerinin 
tercih edilmiş olmasının bu sonuca etki ettiği düşünülmektedir. Sonuçta H6 
hipotezi kabul edilmiş, H0f hipotezi reddedilmiştir.

Tablo 8. 
-  

Sektör N  S .O. S.T. U  Z  p  
 180 110,71 19927,00 

1763,000 - 3,042 ,002  30 74,27 2228,00 
Toplam 210   

H7: MYO öğrencilerinin lisans tamamlama istekleri kariyer değer algılarını 
etkiler. MYO öğrencilerinin lisans tamamlama istekleri ile kariyer değer 
algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığını anlamak 
için parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. 
Tablo 9’da görüldüğü üzere MYO öğrencilerinin lisans tamamlama istekleri 
ile kariyer değer algıları (p=0,009) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
saptanmıştır. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun bulunması için çoklu 
karşılaştırma tablosuna bakılmıştır. Lisans tamamlama arzusu yüksek olan 
öğrencilerin ortalama puan bazında kariyer değer algılarının da yüksek olduğu 
anlaşılmıştır. Sonuçta H7 hipotezi kabul edilmiş, H0g hipotezi reddedilmiştir.

-  

Tamamlama N S.O. S .T. U Z p 

Evet 165 111,25 18356,50 
2763,500 - 2,627 ,009  45 84,41 3798,50 

Toplam 210   
 

Çalışmada Kullanılan Önermelerden Elde Edilen Verilere İlişkin Bulgular;
Çalışmada kullanılan 34 önermeden elde edilen bulgular;
•En düşük ortalama ölçek puanı 1,65 en yüksek ortalama ölçek puanı 4,79 
olarak ölçülmüştür.
•Ölçekten elde edilen ortalama puan 3,72 olarak ölçülmüştür. Bu sonuca 
göre MYO öğrencilerinin kariyer değer algıları ortalama puan bazında, ölçek 
ortancasının üzerinde (3,72>3) bulunmuştur.
•En düşük ölçek toplam puanı 56, en yüksek ölçek toplam puanı 163 olarak 
hesaplanmıştır.
•Ölçekten elde edilen toplam puan ortalaması 126,56 örneklemden elde edilen 
toplam puan 26579 olarak hesaplanmıştır.

6.SONUÇ
Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında ulaşılan sonuçlar;
-MYO öğrencilerinin yaşlarının, cinsiyetlerinin, programlarının, ebeveynlerinin 
eğitim düzeylerinin kariyer değer algıları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı 
bir etkisinin olmadığı değerlendirilmektedir.
-Sağlık sektöründe çalışmak isteyen MYO öğrencilerinin kariyer değer 
algılarının diğerlerine oranla ortalama puan bazında daha yüksek olduğu 
değerlendirilmektedir. Ancak çalışma örnekleminin sağlık programlarında 
okuyan öğrenciler olması sebebi ile bu istatistiksel sonucun anlamlı çıktığının 
göz ardı edilmemesi gerektiği düşünülmektedir.
-Lisans tamamlama arzusunda olan MYO öğrencilerinin kariyer değer 
algılarının diğerlerine oranla ortalama puan bazında daha yüksek olduğu 
değerlendirilmektedir.
-MYO öğrencilerinin kariyer değer algılarının genel olarak ortalama puan 
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bazında yüksek olduğu değerlendirilmektedir.
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