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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
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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 sektörler-
in  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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SAĞLIK EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLER ARASI EĞİTİM: KOCAELİ ÜNİVER-
SİTESİ YAHYA KAPTAN MYO ÖRNEĞİ

ÇİĞDEM ÇEKMECE, Dr. Öğr. Üyesi, Kocaeli Üniversitesi Yahya  Kaptan MYO  
cigdemcekmece@yahoo.com

BEGÜM ÇAPA TAYYARE, Öğr. Gör., Kocaeli Üniversitesi  Yahya Kaptan MYO 
begum_capa@yahoo.com

SEDA  ŞEN,  Öğr.  Gör., Kocaeli  Üniversitesi  Yahya  Kaptan MYO  
seda_sen3@hotmail.com

ÖZET
Gelişen dünyada yaşam süresi uzayan bireylerin sağlıklı ve aktif, üretken 
bir hayat sürmesi giderek artan oranda önem kazanmaktadır. Dünya iş ve 
uğraşı federasyonunun (WFOT) tanımına göre iş ve uğraşı terapisi, iş ve 
uğraşı aktiviteleri yoluyla kişilerin sağlıklılık/ iyilik halinin sağlanması ve 
bunun devam ettirilmesi anlamına gelmektedir. İş ve uğraşı terapisi 
bireylerin yaşam boyu anlamlı ve amaca yönelik aktiviteler 
gerçekleştirmesini sağlamayı amaçlayan tıbbi rehabilitasyonun 
tamamlayıcı bir öğesidir. Dünyada, özellikle gelişmiş ülkelerde iş ve 
uğraşı terapisi, rehabilitasyon tıbbının önemli bir alt başlığını 
oluşturmaktadır. Çağdaş ülkelerde, iş ve uğraşı terapisi ile ilgili olarak 
birçok üniversite bünyesinde 2 ila 4 yıllık eğitim programlarının 
sunulduğu okullar yer almaktadır. Kocaeli Üniversitesi Yahya Kaptan 
Meslek Yüksekokulu, ülkemizde daha önceden sadece lisansüstü eğitim 
olarak verilen “iş ve uğraşı terapisi” eğitimini vermek üzere, Mayıs 2002 
tarihinde resmen kurulmuş ve aynı sene Amerika Birleşik Devletleri 
Shenandoah Üniversitesi tarafından tanınmıştır.
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Disiplinlerarası eğitim, farklı disiplinlere ait bilgi ve becerileri anlamlı bir 
biçimde bir araya getirme ve kullanma yönünde etkili bir strateji olarak 
görülmektedir. Yüksek okulumuz bünyesinde verilen teorik ve pratik 
derslerde disiplinler arası eğitime vurgu yapılmakta, uygulamalar 
esnasında da farklı disiplinlerden nasıl yardım alınacağı ve “ekip” 
kavramı anlatılmaktadır. Hekim dışında ekipte fizyoterapist, 
ergoterapist, iş ve uğraşı teknikeri, prostetist-ortotist, özel eğitim 
uzmanı, rekreasyon uzmanı, konuşma terapisti gibi birçok farklı 
disiplinlerden meslek sahipleri bulunmaktadır. Tüm bu meslek grupları 
dışında öğrenciler; kinezyoloji, anatomi, davranış bilimleri, kognitif 
rehabilitasyon, özel eğitim, iş güvenliği, spor bilimleri, rekreasyon gibi 
farklı disiplinlerin katkı sağladığı bir sistem ile 2 yıllık eğitim sürelerini 
tamamlamaktadırlar.
           Disiplinlerarası eğitimin özellikle sağlık sektöründeki önemi, etkili 
ve anlamlı öğrenmeye olan katkısı her geçen gün daha da önem 
kazanmaktadır. Kocaeli üniversitesi Yahya Kaptan MYO disiplinler arası 
eğitime iyi bir örnek oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Disiplinler Arası Eğitim, İş ve Uğraşı Terapisi, İş ve 
Uğraşı Teknikerliği
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MEZUN OLDUKLARI LİSE TÜRÜNÜN VE ALDIKLARI MÜFREDATININ 
MİKROBİYOLOJİ DERSİ BAŞARISINA ETKİSİ

MERYEM MENEKŞE KILIÇ, Öğr. Gör. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, 
Plato    MYO, Tıbbi   Laboratuvar Teknikleri Programı,  
meryemmenekse@ayvansaray.edu.tr

ÖZET
Ülkemizde Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 1986 yılında ilk kez 
İstanbul Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde 
kurulmuştur. 2017 yılı itibariyle ülkemizde 56 üniversitede Tıbbi 
Laboratuvar Teknikleri Programı yer almaktadır. Bu programların 
müfredatları incelendiğinde bütün programlarda Mikrobiyoloji Dersi’nin 
ortak olduğu gözlenmektedir. Mikrobiyoloji, gözle görülemeyecek kadar 
küçük olan canlıları (mikroorganizmaları) inceleyen bilim dalıdır. Bilindiği 
üzere bu mikroorganizmalar insan sağlığını tehdit eden can ve ekonomik 
kayıplara sebep olan canlılardır. Tarih boyunca mikroorganizmaların en 
iyi şekilde bilinmesi ve mücadele etme yöntemleri geliştirilmesi için pek 
çok çalışma yapılmıştır. Tıbbi Laboratuvar Teknikerlerinin de 
mikroorganizmaları tanımaları, hastalık tanı ve teşhisinde yardımcı 
olacak testlerin öğretilmesi amacıyla tüm tıbbi laboratuvar teknikleri 
programlarında Mikrobiyoloji temel alan dersi olarak okutulmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar 
Teknikleri Programına 2013-2017 yılları arasında kayıt yaptıran 
öğrencilerin mezun oldukları lise türünün Mikrobiyoloji dersindeki 
başarıya etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla İstanbul Ayvansaray 
Üniversitesi, Öğrenci bilgi sisteminden 2013-2014, 2014-2015, 
2015-2016, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde Tıbbi Laboratuvar 
Teknikleri programına kayıt yaptıran öğrencilerin bilgileri ve 
Mikrobiyoloji dersi başarı durumları alınmış, IBM SPSS Statistics 21 
programı ile istatiksel olarak çalışılmıştır.
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Sonuç olarak, 2013 yılından beri İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Tıbbi 
Laboratuvar Teknikleri Programına 197 öğrenci kayıt yaptırmış ve 2017 
yılı itibariyle 163 öğrenci mezun olmuştur. Öğrencilerin mezun oldukları 
lise türü ile Mikrobiyoloji dersi başarısı arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. Mikrobiyoloji dersinden en başarılı öğrencilerin Anadolu 
Lisesi’nden mezun olan öğrenciler olduğu belirlenmiştir. Anadolu 
Lisesi’nden gelen 24 öğrenciden 20’si AA, BA, BB, CB, CC notlarından 
birini alarak BAŞARILI olmuşlardır. Bu liselerde verilen Biyoloji dersinin 
9.Sınıfta haftada 3 saat, 10.sınıfta hafta 3 saat olacak şekilde verilmesi 
öğrencileri Mikrobiyoloji dersinde başarılı kılmıştır. Öte yandan Sağlık 
Meslek Lisesi, Düz Lise, Anadolu Meslek Lisesi mezunlarının Mesleki ve 
Teknik Lisesi, İmam Hatip Lisesi mezunlarına oranla daha başarılı olduğu 
ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, 
Mikrobiyoloji Dersi, Mezun Olunan Lise Türleri
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TIP FAKÜLTESİ 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUM SAĞLIĞI 
MERKEZLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE GÖRÜŞLERİ

SEVİL  AYDOĞAN, Arş.  Gör.  Dr.  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 
aydogan.sevil@gmail.com

M. FATİH ÖNSÜZ, Doç. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
fatihonsuz@gmail.com

SELMA  METİNTAŞ,  Prof.  Dr.  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı,  
selmamet@ogu.edu.tr

BURHANETTİN IŞIKLI, Prof. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 
burhan@ogu.edu.tr

ÖZET
Giriş ve Amaç; Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetleri aile sağlığı 
merkezi (ASM) ve toplum sağlığı merkezleri (TSM) tarafından 
verilmektedir. Halk sağlığı stajı, tıp fakültesi öğrencilerini mezuniyet 
sonrası çalışacakları birinci basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlara 
hazırlamakta, öğrenciler staj süresince önceden belirlenen bir program 
dahilinde eğitim araştırma bölgesinde bulunan TSM ve bağlı 
birimlerinde uygulamalı eğitim almaktadırlar. Araştırmanın amacı, 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencilerinin 
TSM’ler hakkındaki bilgi düzeyleri ve görüşlerini belirlemektir. Materyal 
ve Metot; Çalışma 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Halk Sağlığı stajı alan 57 6. sınıf 
öğrencisiyle yürütülen kesitsel tipte bir nitel araştırmadır. Veri toplama 
amacıyla açık uçlu 7 adet soru içeren bir form hazırlandı. Verilerin 
değerlendirilmesi aşamasında yanıtlar, Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı 
Birimler Yönetmeliği’nden yararlanılarak hazırlanan TSM’nin sunduğu 
hizmetler ve TSM hekiminin görevleri listesindeki maddelere uygun 
şekilde kodlandı.
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Fakültesi’nde Halk Sağlığı stajı alan 57 6. sınıf öğrencisiyle yürütülen 
kesitsel tipte bir nitel araştırmadır. Veri toplama amacıyla açık uçlu 7 
adet    soru    içeren    bir    form     hazırlandı.     Verilerin değerlendirilmesi 
aşamasında yanıtlar, Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler 
Yönetmeliği’nden yararlanılarak hazırlanan TSM’nin sunduğu hizmetler 
ve TSM hekiminin görevleri listesindeki maddelere uygun şekilde 
kodlandı. Bulgular; Çalışmaya katılan 57 öğrencinin 29 (%50.9)’u 
kadındır. ‘’TSM’nin görevleri nelerdir?’’ sorusuna en çok verilen üç cevap; 
sağlığın geliştirilmesi ve teşviki çalışmaları (%77.19), plan ve program 
yapma (%40.3) ve bulaşıcı hastalıklar, bağışıklama ve salgın kontrolü 
(%17.54) olmuştur. ‘’TSM hekiminin görevleri nelerdir?’’ sorusuna en çok 
verilen üç cevap; toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve teşviki 
hizmetlerinde görev almak (%47.36), bulaşıcı hastalıklarla ve 
bağışıklama ile ilgili programları yürütmek (%35.08) ve halka yönelik 
sağlık eğitimi yapmak (%31.57) olmuştur. Çalışmaya katılan öğrencilerin 
28’i (%50) ileride TSM’de çalışmak istemediğini, 23’ü (%41) istediğini, 5’i 
(%9) ise geçici olarak çalışmak istediğini belirtmiştir. ‘’Sizce ülkemizde 
sağlık düzeyinin geliştirilmesinde TSM’lerin rolü nedir?’’ sorusuna 40 
öğrenci önemli role sahiptir, 7 öğrenci önemli role sahip ama yeterince 
uygulanmıyor, 3 öğrenci ise önemsiz role sahiptir yanıtını vermiştir. 
Sonuç ve Öneriler; Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler 
Yönetmeliği’nde belirlenen görevlerin tamamının bilinmediği, 
öğrencilerin TSM’nin ve TSM hekiminin görevlerini tam olarak 
kavrayamadığı bulundu. Halk sağlığı stajı, hekim adaylarına birinci 
basamak sağlık hizmetlerinin tanıtılması, TSM’leri ve sunulan hizmetleri 
yerinde görme imkanı sağlaması açısından önemlidir. Bu konuyla ilgili 
daha fazla çalışmanın yapılması eğitim kalitesinin yükseltilmesinin yanı 
sıra birinci basamakta çalışacak hekim adaylarının mesleki gelişimleri 
açısından faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Toplum sağlığı merkezi, Halk sağlığı, Tıp fakültesi 
öğrencisi
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TÜRKİYE’DE HAYAT SİGORTASİ BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE 
MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

BATUHAN MEDETOĞLU, Öğr. Gör. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato 
MYO, Bankacılık  Ve Sigortacılık Programı,   
batuhanmedetoglu@ayvansaray.edu.tr

ÖZET
Hayat sigortası; önceden saptanmış bir sigorta priminin, belirli bir süre 
içerisinde ödenmesi karşılığında; sigortalının gelecekteki yaşam 
standartlarını korumasını sağlayan ve vefat, sakatlık gibi beklenmedik 
gelişmeler karşısında kendisine ve kanuni varislerine güvence sağlayan 
bir sigorta türüdür. Sigorta konusu insan hayatı olan, genellikle uzun 
vadeli menfaat veya meblağ sigortalarıdır. Hayat sigortaları zamanla 
dönüşüme uğramış sigorta türüdür. Başlangıçta, hayatı sigorta konusu 
olan kişinin, sigorta süresi içerisinde vefat etmesi halinde, poliçeden 
yararlanan kişi veya kişilere ya da sigortalının yasal varislerine toplu para 
ödenmesi amacıyla düzenlenen hayat poliçeleri, zaman içerisinde, 
kişilerin emeklilik programlarına bir destek niteliğinde ve nihayet, 
yatırım amaçlı kullanılır 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.
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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
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TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERDEKİ ÇOCUK GELİŞİMİ ÖN LİSANS 
PROGRAMLARİNİN MÜFREDATLARİNDA BULUNAN BESLENME 
DERS VE İZLENCELERİNİN İNCELENMESİ

GAMZE SÜRCAN DÜZGÜN, Öğr.   Gör. İstanbul Ayvansaray   Üniversitesi, 
Plato MYO, Aşçılık Programı, 
gamzesurcan@ayvansaray.edu.tr

ÖZET
Giriş: Yeterli ve dengeli beslenme, insanın yaşamını sağlıklı, üretken ve 
hastalıklara yakalanmadan geçirebilmesi için edinilmesi gereken bir 
yeme davranışıdır. Anne karnından başlayarak ergenlik döneminin 
sonuna kadar olan dönemde ise tüm bunlar dışında sağlıklı beslenme 
çocuğun büyüme ve gelişmesini de olumlu yönde etkileyen bir 
durumdur. Sağlıklı beslenmenin çok erken yaşlarda bilinçli bir şekilde 
yapılmaya başlanması gerekmektedir. Bunun için üniversitelerin çocuk 
gelişimi ön lisans programlarında beslenme eğitiminin verilmesi, 
gelecekte mesleki hayatlarında çocuklarımıza örnek olacak, onlarla 
ilgilenecek, eğitecek ve menülerini hazırlayacak çocuk gelişimi 
öğrencilerinin alması gereken önemli bir derstir. Amaç: Bu araştırmanın 
amacı, Türkiye’de üniversitelerdeki çocuk gelişimi ön lisans 
programlarının müfredatlarında bulunan beslenme derslerinin varlığı, 
özellikleri ve ders izlencelerinin incelenmesidir. Kapsam: Yapılan 
araştırmanın evrenini Tükiye’deki çocuk gelişimi ön lisans programları ve 
müfredatlarında bulunan beslenme dersleri oluşturmaktadır. 
Sınırlıklar: Araştırma kapsamında sadece 2017-2018 eğitim öğretim 
yılında öğrenci alan Tükiye’deki üniversitelerdeki çocuk gelişimi ön lisans 
programları incelenmiş, KKTC’deki üniversiteler çalışmaya dahil 
edilmemiştir. Yöntem: Araştırmada incelenen Türkiye’deki çocuk 
gelişimi ön lisans programlarına ait meslek yüksekokulu, kontenjan ve 
puan verileri ÖSYM’nin internet sayfasında paylaşılan 2017 yılı 
yerleştirme sonuçlarına dair bilgilerden alınmıştır. Çocuk gelişimi 
programlarının müfredatlarına ve beslenme ders izlencelerine ise her 
üniversitenin kendi internet sitesinden ulaşılmıştır. Araştırmada nicel ve 
nitel bilgilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite, Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi, 
Beslenme, Beslenme Eğitimi
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II. OTURUM

Salon 2

Sağlık Eğitim Sistemi
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SAĞLIK UYGULAMALARINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

CENGİZ MORDENİZ, Doçent Dr., Namık Kemal Üniversitesi, 
cengizmorster@gmail.com

ÖZET
Hızla gelişen teknoloji, insan hakları, yeni anlayışlar ve yaşam biçimleri 
insanı bire bir hedef alan sağlık hizmetlerinde yeni uygulamalara, yeni 
yaklaşımlara gereksinim duymaktadır. Bu sunumda sağlık 
uygulamalarındaki güncel sorunlar, yeni trendler ve çözüm yolları 
tartışılacaktır.

Anahtar sözcükler: Sağlık Uygulamaları, Biyoetik,   Biyoteknoloji
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ISO 15189 STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE LABORATUVAR 
TEKNİKERLERİNİN EĞİTİM VE YETERLİLİK AÇISINDAN DEĞER-
LENDİRİLMESİ

NEVAL AKSOY, Uzman Dr. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa 
Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı
nevalaksoy@hotmail.com

ÖZET
Toplam kalite yönetiminin bir amacı olarak tıbbi laboratuvarlarda kalite; 
doğru hastadan doğru testin, yeterli analitik performans ile, doğru 
olarak, doğru zamanda, doğru yorumlanarak sunulmasıdır. Bu hedef ve 
amaç doğrultusunda  bir çok özel ve kamu  laboratuvarları 
küreselleşmenin ve dünya pazarları içinde uygun yer sahibi olabilmenin 
gerekliliği çerçevesinde bu amaçlarını gerçekleştirmek ve 
standardizasyonu sağlamak amacıyla tıbbi laboratuvar 
akreditasyonunun önemli bir belgesi olan  ISO  15189 u (international 
organization for standardization ) almayı her geçen gün artan bir taleple  
hedef haline getirmiştir.  ISO 15189 ‘’5’’ ana başlık altında toplanmıştır.
• (1) Kapsam
• (2) Atıf yapılan standart ve /veya dokümanlar
• (3) Terimler ve tarifler
• (4) Yönetim şartları
• (5) Teknik şartlardır.
Tıbbi laboratuvarlarda kalite ve yeterlilik için özel şartlar başlıklı, tıbbi 
laboratuvar akreditasyon standardının ‘’5’’ no lu başlığı altında, 
laboratuvar akreditasyonunun gerekliliği için teknik şartlar belirtilmiştir:
• 5.1  Personel
• 5.2  Yerleşim ve ortam koşulları
• 5.3  Laboratuvar donanımı, reaktifler ve sarf malzemeleri
• 5.4  Analiz öncesi prosesler
• 5.5  Analiz prosesleri
• 5.6  Analiz sonuçları kalitesinin güvence altına alınması
• 5.7  Analiz sonrası prosesle
• 5.8 Sonuçların rapor haline getirilmesi
• 5.9 Sonuçların yayınlanması
• 5.10 Laboratuvar bilgi yönetimi
Bu teknik şartların birinci maddesini yukarıda da görüldüğü üzere 5.1 
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Personel ana başlığı da bu konu ve kapsam çerçevesinde   ‘’9‘’ alt başlık-
tan oluşmaktadır:
• 5.1.1 Genel
• 5.1.2  Personel nitelikleri
• 5.1.3  Görev tanımları
• 5.1.4  Kurumsal ortama personelin tanıtımı
• 5.1.5  Eğitim
• 5.1.6  Yeterlilik değerlendirilmesi
• 5.1.7  Çalışan performansının gözden geçirilmesi
• 5.1.8  Sürekli eğitim ve mesleki gelişim
• 5.1.9  Personel kayıtları
Laboratuvar personel yönetimi için doküman haline getirilmiş bir 
prosedüre sahip olmalı ve şartlara uygunluğun gösterilmesi amacıyla 
tüm personelin kayıtları sürdürülmelidir. Nitelikleri; uygun öğrenimi, 
eğitimi, tecrübeyi ve ihtiyaç duyulan kanıtlanmış becerileri yansıtmalı ve 
gerçekleştirilen görevlere uygun olmalıdır. Çalışılacak personelin 
niteliklerinin tanımlanmasıyla laboratuvar profesyonellerinin teorik ve 
uygulamaya yönelik kişisel alt yapı, donanım ve tecrübeye sahip olması 
istenmekte ve tanımlanmış personelin laboratuvar çalışma şartlarında 
da yeterlilik değerlendirmelerinin yapılıp eğitimlerinin 
süreğenleştirilmesi arzu edilmektedir.  Özellikle de eğitim alanında, 
a. Kalite yönetim sistemi
b. Atanmış görevin süreçleri ve prosedürleri
c. Uygulanabilir laboratuvar bilgi sistemi
d. Etik değerler
e. Hasta bilgilerinin gizliliği sağlanmalıdır.
Tüm bu amaçlar doğrultusunda bazı kalite doküman ve belgelerin 
hazırlanıp bunların kayıt altına alınması istenmektedir. Bu formların 
neleri içerip içermeyeceği her laboratuvarın kendi kriterlerine uygun 
olarak hazırlanmalı ve değişen şartlar ve uygulamaya konulan 
yeniliklerle beraber güncellenmelidir. Bu kapsam ve çerçeve içinde 
eğitimlerinin erken dönemlerinden itibaren laboratuvar 
profesyonellerinin bel kemiği olan tıbbi laboratuvar teknikerlerine kalite 
yönetim geleneği tanımlanmalı, ISO 15189 un ‘’5’’ ana başlıktan oluşan 
aşamalarında kendileriyle ilgili aktif rol üstlenebilecekleri noktalarda 
gerekli bilinçlendirme ve bilgilendirmenin yapılması sağlanmalı, teorik 
ve uygulamaya yönelik kişisel alt yapı ve donanımları oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: ISO 15189, Tıbbi Laboratuvar Tekniker, Laboratuvar 
Kalite Standartları, Tekniker Eğitimi 
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HALKA YÖNELİK MESLEKİ ZORUNLULUK OLMAYAN SAĞLIK EĞİTİM 
PROGRAMLARININ  DEĞERLENDİRİLMESİ

FEHİM GÖZE, Öğr. Gör. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 
fegoze@gmail.com

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.  
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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
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BİR TASARIM BİLEŞENİ OLARAK IŞIK ve SAĞLIĞIMIZA ETKİLERİ

BANU MANAV, Prof. Dr. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Güzel Sanatlar 
Ve Tasarım Fakültesi V.Dekan
banumanav@ayvansaray.edu.tr

ÖZET
Işık fiziksel bir uyartı olmanın ötesinde, biyolojik sistemi etkileyen, 
biyolojik saati dengeleyen bir enerjidir. Biyolojik saat, sinir ve hormon 
sisteminin ışıkla tepkimeye girmesi sonucunda etkilenmektedir. 2002 
yılında, koni ve çubuk hücrelerden başka, ışığa duyarlı üçüncü bir hücre 
bulunmuş ve hipofiz beziyle olan ilişkisi açıklanmıştır. Örneğin, bu yeni 
hücrenin farklı dalga boylarındaki ışığa olan duyarlılığı ‘melatonin’ 
hormonunun salgısını değiştirmektedir. Doğru planlanmış bir 
aydınlatma tasarımının kişilerin sağlığı, psikolojik durumu ve uyku 
düzeni üzerinde etkisinin olumlu olduğu bilinmektedir. Işığın 
görünmeyen etkileri olarak nitelendirilen bu durum, ışığın sağlıkla olan 
ilişkisi ve tıpta kullanımı ile açıklanmakta ve bu konuda araştırmalar 
devam etmektedir. Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE) ve Işık 
Araştırma Merkezleri (LRC) tarafından desteklenen araştırma 
sonuçlarına göre ışık, sirkadyen düzeni etkilemekte, kişilerin gün 
içindeki aktivite düzeylerinde etkin rol oynamaktadır. Fiziksel çevre 
bileşenlerinden bir tanesi olan ışık biyolojik duyarlığı, spektral 
 duyarlıktan farklı bir şekilde etkilemekte, sonuçta kişilerin psikolojik 
çevrelerinin oluşumunu şekillendirmektedir. Işık ve sağlık ilişkisinin 
bilinmesi ve bu konudaki önerilerin uygulanması, daha verimli çalışma ve 
yaşama ortamları yaratmak açısından gerekli ve kaçınılmazdır. Bu yazının 
kapsamında, ışık ve biyolojik sistem ilişkisi açıklanarak, ışık kaynaklarının 
spektral dağılım özelliklerinin biyolojik sistem üzerindeki etkisi ve farklı 
ışık kaynaklarının tıpta kullanımı tartışılmaktadır. Sağlık sektöründe ve 
sağlık yapılarında ışık kaynaklarının kullanımı, aydınlatma tasarımında 
dikkat edilmesi gereken konular ele alınarak tartışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Işık, Sağlık, Tasarım
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HASTANE ÖRGÜTLERİNDE ÇATIŞMA YÖNETİMİ: TRANSAKSİYONEL 
ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRME

SEÇİL PELİN AKA, Öğr. Gör. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato MYO, 
Dış   Ticaret   Programı, İstanbul/Türkiye,
secilpelinaka@ayvansaray.edu.tr

ÖZET 
Başarılı örgütleri oluşturan beceriler arasında etkili ve sağlıklı iletişim 
yeteneği en başta gösterilebilir. Örgüt çalışanlarının ve yöneticilerinin 
karşılıklı iletişim ve etkileşimleri ne kadar iyi olursa, örgüt başarısı pozitif 
yönde etkilenmektedir. Yöneticilerin çalışanlarla veya çalışanların 
birbirleriyle iletişim bozuklukları, mevcut yönetim sorunlarının en 
başlarında yer almaktadır. Bu durumu çözmek amacıyla yönetim 
danışmanları farklı davranışsal tekniklere başvurmuştur. Bunlardan birisi 
de Transaksiyonel Analiz’dir. Bu çalışmada, hastane örgütlerinde yer 
alan çalışanların iletişim becerileri ve örgütsel çatışmaya neden olan 
durumlar ortaya konularak Transaksiyonel Analiz üzerinden çözüm 
önerisi getirilmeye çalışılacaktır. Mevcut iletişim sorunlarına değinilerek, 
çatışma ortamının çözümüne yönelik ele alınacak psikanalitik yöntem 
üzerinden benlik durumları ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Transaksiyonel Analiz, Benlik Durumları, Örgütsel 
İletişim, Örgütsel Çatışma, Sağlık Personeli
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SAĞLIK PROGRAMI STAJER ÖĞRENCİLERİNİN MALPRAKTİS BİLGİ 
DÜZEYİ VE MALPRAKTİS İLE İLGİLİ TUTUMLARI

ELİF TOPAL, Öğr. Gör. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato MYO, İlk Ve 
Acil Yardım Programı,  
eliftopal@ayvansaray.edu.tr

ÖZET
Giriş-Amaç; Sağlık profesyonellerinin bireye yapılan uygulamaları “izin 
verilen risk “ kapsamının dışına çıkmadan yapmaları yasal ve mesleki 
sorumlukları içinde bulunmaktadır. Hastaya yapılan girişimler ihmal, 
bilgi eksikliği veya tecrübesizlik nedeni ile hastanın zarar görmesine 
neden oluyorsa malpraktis varlığından söz edilir. Malpraktis hukuki 
olarak sağlık profesyonelleri için bir suç olmakla birlikte cezai 
sorumluluk yüklemektedir. Sağlık profesyonellerinin üniversite 
eğitimleri ile mesleğe hazırlanma sürecinde, temel tıbbi eğitimlerin 
yanında hukuki sorumlulukları ve hasta hakları ile ilgili bilgi sahibi 
olmaları tam bir profesyonel olarak yetiştirilmelerini sağlamak ile 
birlikte hatalı tıbbi uygulamalara karşı daha bilinçli olmaları açısından 
önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı; sağlık alanında klinik 
uygulama yapmış öğrencilerin (Hemşire, Paramedik, Ebe) malpraktis 
bilgi düzeylerini ölçmek ve malpraktis ile ilgili tutumlarını 
değerlendirmektir. Bu araştırma stajer öğrencilerin malpraktis bilgi 
düzeylerini ölçmek ve malpraktis ile ilgili tutumlarını belirleme amacı ile 
gerçekleştirilen nitel ve tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırma İstanbul 
ilinde üniversitelerin sağlık programlarında eğitim görmekte olan 131 
stajer öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere araştırmacı 
tarafında hazırlanan 10 soruluk anket whatsaap iletişim kanalı ile 
ulaşılarak uygulanmıştır. Öğrencilerin %46,6’sının malpraktis ile ilgili 
bilgi sahibi olmadığı ve %45’inin staj eğitimleri süresinde malpraktis 
içeren uygulamalara şahit olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Malpraktis, Hatalı tıbbi uygulama
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CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE KADAR TÜRKİYE’DE 
UYGULANAN SAĞLIK REFORMLARI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR

MUSTAFA BOLAHATOĞLU, Öğr. Gör. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, 
Plato   MYO, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı,  
mustafabolahatoglu@ayvansaray.edu.tr

ÖZET
Reform, bir şeylerin üstesinden gelebilmek için önemli değişikler yapma 
süreci olarak tanımlamaktadır. Reform, zayıflıkların üstesinden 
gelebilmek için devam eden bir sürecin ürünü olan bir plandır. Sağlık 
sektörü reformları ise sağlık sektörü içindeki kurumsal düzenlemeler ve 
temel politik değişimlerin sürecidir. Sağlık reformları için tüm dünya 
ülkeleri ne kadar harcama yapsalar da temel amaç, hakkaniyet kavramı 
ile beraber verimlilik, etkililik ve tutarlılık ilkelerini gerçekleştirmek 
olmalıdır. Ülkemizde de Cumhuriyet’ten günümüze çeşitli reformlar 
yapılmıştır.   Bu reformlar sayesinde halk sağlığı, kan, doku ve hücreler, 
bulaşıcı hastalıklar, akıl sağlığı, kanser konusunda bazı ilerlemeler 
kaydedilmiştir. Ayrıca mevzuat uyumu genel olarak ileri düzeydedir, 
fakat Türkiye bu alanda henüz etkin izleme, denetim, gözetim ve 
raporlama yapılmasını sağlama konusunda yeterli kapasiteye sahip 
bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Reform, Sağlık Reformları, Türkiye’de Sağlık 
Reformu Çalışmaları.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MOBBİNG/PSİKOLOJİK ŞİDDET ALGISINA 
YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

NİHAN KALKANDELER, Öğr. Gör. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato 
MYO, İş Sağlığı Ve Güvenliği   Programı 
nihankalkandeler@ayvansaray.edu.tr

ÖZET
Tüm meslek grupları ve organizasyonlar için önemli bir risk olan 
mobbing, sağlık sektöründe de karşılaşılan ve yadsınamaz bir gerçektir. 
Hastanelerde tıbbi olanakların yetersiz olması, hasta sayısının yüksek 
olması nedeniyle çalışma temposunun yoğunluğu, hasta yoğunluğu 
nedeniyle mesleğin gereklerinin tam yerine getirilememesi, hastalar 
arasında statü ve ekonomik duruma bağlı ayrımcılık yapılması gibi 
faktörler açısından bakıldığında sağlık sektöründe yaşanan mobbingin 
dayandığı sebepler anlaşılmaktadır. Mobbingi tetikleyen bu sebeplerin 
yanı sıra ortaya çıkan iş stresi ise çalışma psikolojisi açısından dikkat 
çeken bir başka sorunsalı karşımıza çıkarmaktadır. Mobbing 
davranışlarının neler olduğu ve bu davranışlara maruz kalan kişi ve 
grupları belirlemeye yönelik yapılan araştırmalar bu çalışmanın içeriğini 
desteklemektedir. Çalışma ortamındaki örgüt kültürü ve hiyerarşi ile 
ilişki kurularak ele alınan mobbing sorununun yanı sıra, sağlık 
çalışanlarının bu konudaki mağduriyeti ve başa çıkma yolları bu çalışma 
bağlamında ele alınacak ve istatistiki veriler ışığında değerlendirilmeye 
çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Örgüt Kültürü, İş Stresi
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KURUMSAL İMAJ VE İTİBAR İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: BİR SAĞLIK 
İŞLETMESİNDE ALAN ARAŞTIRMASI

HASAN     SADIK,     Kahramanmaraş     Sütçü     İmam     Üniversitesi,
h_sadik_88@hotmail.com

ÖZET
İmaj ve itibar kavramları benzer bir ifadeyi çağrıştırıyor gibi görünmekle 
birlikte temelde aynı olmayan unsurlara sahip kavramlardır. Kurumsal 
imaj ve kurumsal itibar arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmamızın alan 
yazınında kurumsal imaj ve itibar kavramlarının benzerlik ve farklılıkları 
ile birlikte odaklandıkları süreçler hakkında bilgiler sunulmaktadır. 
Araştırmanın amacı ise sağlık örgütlerinde çalışan bireylerin örgütsel 
imaj ve itibar algıları arasındaki ilişkilerin tespit edilmesidir. Bu amaçla 
260 çalışana sahip bir sağlık işletmesinde anket çalışması yapılmıştır.  
Elde edilen 98 anketten uygun şekilde doldurulmuş olan 91 anket, SPSS 
21 Paket programı analiz edilmiştir. Elde edilen anketlerin analizinde 
faktör analizi, güvenilirlik analizi, fark testleri ve korelasyon analizi 
yapılmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda kurumsal imaj ve itibar 
arasında yüksek derecede ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İmaj, İtibar, Kurumsal İmaj, Kurumsal İtibar
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POSTA PULLARININ SAĞLIK EĞİTİMİNDE KULLANILMASI

BAHADIR ELAL, Öğr.  Gör. Dr. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato MYO,  
Medya     Ve     İletişim   Programı,
bahadirelal@ayvansaray.edu.tr

ÖZET
Giriş: Değerli kağıtlar olarak sınıflandırılan pulların ortaya çıkış ve asıl 
amacı posta ücretinin ödendiğini belgelemektir. Zamanla posta pulları 
ülkelerin kültürel tanıtımı, temsili ve propaganda gibi değişik amaçlarla 
da kullanılarak bir iletişim aracına dönüşmüştür. İlk başta bir koleksiyon 
materyali olduğu düşünülen posta pulu bir bilgi kaynağıdır. Posta 
pullarında tıp tarihi, çeşitli tedavi yöntemleri, şifalı bitkiler vb. hakkında 
bilgi alınabilir. Bu pullar sağlık eğitiminde kullanılabilir. Amaç: Bu 
araştırma, posta pullarına yansıyan sağlık ile ilgili konuları belirlemek ve 
sağlık eğitiminde kullanımını örneklendirmeyi amaçlamaktadır. Kapsam: 
Yapılan bu araştırmanın evrenini Türkiye Cumhuriyeti’nin bastığı posta 
pulları oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Araştırma kapsamında sağlıkla 
ilişkili, tedavüle sunulan Türk pulları seçilirken, 2018 yılı henüz 
tamamlanmadığı için 2017 yıl sonuna kadar basılan pullarla araştırma 
sınırlandırılmıştır. Çocuk Esirgeme Kurumu, Kızılay gibi kurumların 
bastıkları sosyal yardım pulları çalışmaya   dahil   edilmemiştir. Yöntem: 
Araştırmada incelenen pullara dair veriler, “İSFİLA 2016: Türk Pulları ve 
Antiyeleri Kataloğu 1863-2015” kataloğundan, 2016 ve 2017 yılları ise 
Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın (PTT) web sayfası ziyaret edilerek elde 
edilmiştir. Bulgular: Türk posta pullarında, Türk tıp tarihi, çeşitli sağlık 
kampanyaları hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma, buluşlar, 
doktorlar, ilaçlarda kullanılan bitkiler görülmektedir. Pullarda konu 
edinilen hastalıkların incelenmesi de o dönemdeki yaygın hastalıklar 
hakkında da bilgi vermektedir. Sonuç: Bir bilgi kaynağı olan Posta pulları 
görsel bir malzeme olması nedeniyle öğrencilerin dikkatini çekecektir ve 
her düzeyde eğitim materyali olarak kullanılabilir. Disiplinler arası 
çalışmalara imkân vermekle beraber, posta pulları tıp tarihi hakkında da 
bilgi vermektedir.

Anahtar Kelimeler:  Posta Pulu, PTT, Sağlık Eğitimi, Filatelide  Tıp
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Sağlık İletişimi ve Eğitim
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SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE ÖNEMİ

ELİF URUÇ ÖZTÜRK, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Yüksek Lisans  Öğrencisi
elif.uruc@hotmail.com

ÖZET
Sağlık sektörü; gelişim ve değişimlerin sıklıkla yaşandığı, oldukça 
karmaşık yapıda bir sistemdir. Bununla beraber tüm bireyler sağlık 
hizmetlerine ihtiyaç duymakta ve bu hizmetleri kullanmaktadır. Durum 
bu iken bireyin sağlık konusunda bilgi sahibi olması önemli bir 
gerekliliktir. Bireyin sağlık bilgi düzeyi; sağlık okuryazarlığı terimi ile 
ifade edilmektedir. Sağlık okuryazarlığı; bireyin kendi sağlık durumunu 
korunmasını, sağlık hizmetlerine erişimini, tedavi sürecine aktif 
katılımını sağlayarak; bireyin ve genel anlamda toplumun sağlık 
seviyesinin gelişebilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada; sağlık 
okuryazarlığının tanımlarına, önemine, sağlık okuryazarlığı konusunda 
yaşanacak gelişmelerin bireysel ve toplumsal anlamda sağlayacağı 
gelişmelere değinilerek; sağlık okuryazarlığı konusunda genel bir 
değerlendirme yapılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık Okuryazarlığı Önemi, 
Sağlık
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MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİNİN 
VE STAJ YAPTIKLARI KURULUŞLARDAKİ SAĞLIK 
PROFESYONELLERİNİN ETKİLİ EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI 
DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FİLİZ ÜRKMEZ BERRAK, Öğr.  Gör.  İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato 
MYO,   İlk   Ve   Acil    Yardım Programı, 
filizurkmezberrak@ayvansaray.edu.tr 

HATİCE NUR HALİPÇİ TOPSAKAL, Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversite-
si,  Cerrahpaşa    Tıp    Fakültesi     Tıbbi    Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,   
hnurhalipci@gmail.com

MERYEM MENEKŞE KILIÇ , Öğr. Gör. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi,   
Plato    MYO,    Tıbbi   Laboratuvar Teknikleri  Programı,   
meryemmenekse@ayvansaray.edu.tr

 
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. Bu 
çalışmada sağlık sektöründe yer alacak meslek yüksekokulu 
öğrencilerine, iletişim becerileri ile ilgili birtakım sorular sorulmuş ve 
verdikleri yanıtlar incelenmiştir. 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 
Ölçeğinin sorularından seçilerek meydana getirilmiştir. 
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Yöntem: Bu çalışmada anket yöntemi kullanılmış toplamda 152 adet 
sağlık kuruluşlarında staj yapmış İlk ve Acil Yardım Programı ve Tıbbi 
Laboratuvar Teknikleri Programı öğrencimize 22 tane çoktan seçmeli ve 
açık uçlu soru sorulmuştur. Sonuç: 137 geçerli anket değerlendirmeye 
alınmıştır. Ankete katılanların ortalama %90 ı etkili el yıkama 
basamaklarını bildiğini, hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde el 
hijyeni ve eldiven kullanımının etkili olduğunu belirtmiştir. Ankete 
katılanların %45 i staj yaptıkları yerde el hijyeni ve eldiven kullanım 
prosedürüne uymayan personele uygulanan etkili bazı yaptırımlar 
olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %97’si en sık kan ve vücut sıvıları ile 
çalışırken eldiven kullandıklarını belirtmiş, ankete katılanların sadece 
%57 si eldiven giymeden önce ellerini yıkadığını, %86’sı eldiven 
çıkardıktan sonra ellerini yıkadığını bildirmiştir. Katılımcılar çalışan 
personelin %41’inin teorikte öğrendikleri şekilde her zaman eldiven 
kullanımına, %43’ünün el hijyenine uyduğunu belirtmiştir. Çalışan 
personelin el hijyenine ve eldiven kullanımına tam olarak uymama 
nedeni ne olabilir şeklinde sorulan açık uçlu soruya 92 kişi katılımcı yanıt 
vermiş ve yanıtlayan katılımcıların %60’ı önemsememek 
(vurdumduymazlık) şeklinde cevap vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Hastane Enfeksiyonları, El Hijyeni, Eldiven 
Kullanımı, Stajyer ve Sağlık Profesyonelleri
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TÜRLKİYE’DE SAĞLIK HABERCİLİĞİ EĞİTİMİ

TİMUR OSMAN GEZER, Öğr. Gör. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato    
MYO,    Basım    Ve    Yayım     Teknolojileri Programı,  
timurosmangezer@ayvansaray.edu.tr

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 çalışmada 
Türkiye’de iletişim ve medya alanında lisans eğitim veren bölümlerin 
sağlık haberciliğine ilişkin derslere ne ölçüde yer verildiğinin tespit 
edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikli olarak sağlık haberciliğine 
ilişkin bilgiler literatür taramasıyla aktarılmış, sonrasında ise örnekleme 
dahil edilen bölümlerin müfredatları üniversitelerin web siteleri 
üzerinden içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan araştırma 
sonucunda ilgili bölümlerin müfredatlarında sağlık 
haberciliği/muhabirliği derslerine yeteri kadar yer verilmediği tespit 
edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Haberciliği Eğitimi, Gazetecilik, Sağlık 
Muhabiri
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HEMŞİRELERDE UYKU KALİTESİ İLE GENEL RUHSAL DURUM VE 
DEPRESYON DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ABDULLAH ESEN, Yüksek Lisans Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık     
Bilimleri     Enstitüsü,     Hemşirelik      Abd,
adana48@windowslive.com

ÖZET
Giriş-Amaç: Çalışma koşulları, mesleki faktörler, stres, kişinin uyku 
yapısını ve kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle uyku, 
bireyin yaşam kalitesi ve iyilik durumunu etkileyen, sağlığın önemli 
bir değişkeni olarak görülmektedir. Bu değişikliğin uzun süre devam 
etmesi beden ve ruh sağlığının bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle 
bu çalışma bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin uyku 
kalitelerinin genel ruhsal durum ve depresyon düzeyi arasındaki ilişkiyi 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma bir ilçe 
devlet hastanesinde çalışan 109 hemşireye, araştırmacı tarafından 
hazırlanan sosyodemografik anket ile pittusburg uyku ölçeği, kısa 
semptom envanteri ve beck depresyon ölçeği uygulanarak 
gerçekleştirilmiştir. Etik kurul onayı ve kurum izni alınmıştır. SPSS 24.0 
paket programı kullanılmış ve istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edilmiştir. Sayısal değişkenler arasındaki ilişkiler Spearman korelasyon 
katsayısı ile Shaphiro wilk, Mann Whitney, Kruskal Wallis ve Allpairwise 
çoklu karşılaştırma ile test teknikleri uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya 
katılanların yaş ortalaması 31,17±8,165 (19-58 arasında) idi. İş yaşamı 
kalitesi iyi olanların pittusburg uyku kalitesi ölçeği (PUKÖ) puanları kötü 
olanlardan anlamlı düşük bulundu (P=0,022). Pittusburg uyku kalitesi 
ölçeği cronbach alfa katsyısı 0,802 olarak saptandı. İş yaşamı kalitesi iyi 
olanların Kısa semptom alt ölçeği olan (KSÖ) hostilite puanları kötü 
olanlardan anlamlı düşük bulundu(P=0,012). Kısa semptom ölçeği 
cronbach alfa katsayısı 0,848 olarak saptandı. Uyku kalitesi oldukça kötü 
olan 54 oldukça iyi olan 38 kişi vardı. Pittusburg uyku kalitesi ölçeği 
(PUKÖ) toplam puanı ile Beck depresyon ölçeği (BDÖ) arasında pozitif 
yönde zayıf anlamlı korelasyon saptandı (r=0,331, P=0,001). Beck 
depresyon ölçeği cronbach alfa katsayısı 0,902 saptandı. 
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Sonuçlar: İş yaşam kalitesi iyi olanların uyku kalitelerinin de iyi olduğu 
görülmektedir. İş yaşam kalitesinde daha iyi koşullar sağlanması ile uyku 
kalitelerinin ve ruh sağlığı semptomlarının daha iyi olması   sağlanabilir.

Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, uyku kalitesi, ruhsal semptomlar, 
depresyon
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KİŞİLER ARASI İLETİŞİM EĞİTİMİNİN SAĞLIK HİZMETLERİ 
AÇISINDAN ÖNEMİ

MUSTAFA MURAT ÜNSAL, Öğr. Gör. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi,  
Plato MYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
muratunsal@ayvansaray.edu.tr

ÖZET
Toplumsal yaşamın önemli bir parçası olan iletişim, toplumların belirli bir 
uyum içerisinde olmalarını sağlaması bakımından önemli bir kavramdır. 
Bu açıdan bakıldığında birçok alanda, kişiler arasındaki iletişimin başarı 
düzeyi o alanların genel başarısına da yansıyabilecek bir unsur olarak 
kabul edilebilir. Bu nedenle günümüzde birçok kuruluşun meslek içi 
eğitimlerle özellikle iletişim konusu ile ilgili çalışanlarının temel iletişim 
becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini 
görebilmekteyiz. Günümüzde sağlık hizmeti sunan kuruluşlar açısından 
halkla ilişkiler faaliyetlerinin kuruluşların itibarlarına katkı sağlamaya, 
hasta ile kuruluş arasında başarılı bir iletişim gerçekleştirilmesine ve 
kuruluşun tanıtımına önemli katkılar sunduğunu söyleyebiliriz. Bu 
çalış- mada literatür taraması yöntemi ile meslek içi eğitim, iletişim,  
kişiler arası iletişim ile ilgili kavramlar açıklanmaya çalışılarak sağlık 
hizmeti sunan kuruluşlarda hasta, hasta yakını ve sağlık hizmetleri sunan 
kuruluş çalışanları arasındaki iletişimin başarısı açısından kişilerarası 
iletişim eğitiminin önemi açıklanmaya  çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kişilerarası İletişim, Halkla İlişkiler, Meslek İçi 
İletişim Eğitimi.
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18 MAYIS 2018

V. OTURUM

Salon 1

Sağlıkta Kariyer Geliştirme
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GELENEKSEL VE  TAMAMLAYICI TIP UYUGULAMALARINDA  
MALPRAKTİS

CENGİZ MORDENİZ, Doçent Dr., Namık Kemal Üniversitesi,  
cengizmorster@gmail.com

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
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HEMŞİRELİKTE SERTİFİKALI EĞİTİMPROGRAMLARİ 
UYGULAMALARI

FİGEN ÇALIŞKAN , Bakırköy Dr Sadi   Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
figen.caliskan1@saglik.gov.tr,

ECE UYSAL KASAP, Bakırköy Dr Sadi   Konuk Eğitim Ve Araştırma 
Hastanesi 
ece.uysalkasap@saglik.gov.tr

ÖZET
Günümüzde tıp ve teknoloji alanında sürekli değişim yaşanmaktadır. 
Sağlık sistemi içerisinde önemli bir yeri olan hemşirelerin değişime uyum 
sağlaması, bilgilerini sürekli güncel tutması, uzmanlaşması gerekli hale 
gelmektedir. Hemşirelerin uzmanlaşması için öncelikle lisans eğitimini 
tamamlayıp    sonrasında    mezuniyet    sonrası    eğitimlere    ve    sertifika 
programları ile diyabet yönetimi, enfeksiyon kontrolü, yara bakımı gibi 
klinik alanlarda özelleşmiş uzman hemşireler yetiştirilmeye başlanmıştır. 
Sonradan ise lisansüstü eğitimlerini tamamlayan hemşirelere uzman 
hemşire, sertifika programlarını tamamlayan hemşirelere sertifikalı 
hemşire olarak roller tanımlanmış, hemşirelere eğitimleri ve sertifikaları 
ile orantılı olarak uzmanlık sahibi oldukları alanlarda birçok klinik 
uygulamaları bağımsız olarak uygulama hakkı verilmiştir. Ülkemizde 
Sağlık Bakanlığı tarafından standartları belirlenen alanlarda hemşirelik 
sertifikalı eğitim programları düzenlenmektedir. Sertifika programları, 
belli bir alanda özelleşmeyi sağlayan, kavramsal ve uygulamaya yönelik 
olarak düzenlenen çok güncel ve değerli bilgilerle donatılan, analiz 
yapabilme, fikir üretebilme ve problem çözebilme gibi yetileri de 
geliştirmeye yönelik programlardır. Düzenlenen bu sertifika programları 
sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika   verilmektedir.
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Sertifika Türk Dil Kurumu tarafından, “1. öğrenim belgesi, 2. Kişinin bilgi 
gerektiren herhangi bir konuda niteliğini gösteren belge” şeklinde 
tanımlanmaktadır. Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün 
yetiştirmesine yönelik olarak hemşirelik sertifikalı eğitim programları 
düzenlenmektedir. Düzenlenen bu sertifikalı eğitim programlarının 
belirli standartlar çerçevesinde uygulanmasını sağlamak amacıyla 2014 
yılında sertifikalı eğitim yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Bu 
yönetmelikle eğitim programlarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi 
ve uygulama birlikteliğinin sağlanması için yürütülen sertifika 
programları için her programa özel olarak Sağlık Bakanlığı tarafından 
standartlar oluşturulmaktadır. Sertifikalı eğitim programlarını 
düzenlemek için eğitim merkezi olmak isteyen ve standartlarda yer alan 
gerekli kriterleri karşılayan kurumlar, Sağlık Bakanlığı tarafından 
değerlendirilip uygun görülürse sertifikalı eğitim programı uygulama 
yetkisi almaktadırlar. Sertifikalı eğitim programı uygulama yetkisi alan 
eğitim merkezleri, sertifikalı eğitim programlarını Sağlık Bakanlığı 
tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda eğitimleri 
düzenlemektedirler. Sertifikalı eğitim programları teorik ve uygulamalı 
olarak yürütülmektedir. Sertifikalı eğitim programları standartlarında 
eğitim süresince teorik eğitim programının içeriğinde yer alan konular 
ve alt başlıklar, konulara ait öğrenim hedefleri ve konuların süreleri 
açıkça belirtilmektedir. Eğitim süresince hem teorik eğitim hem de 
uygulamalı eğitim süresince belirtilen konu ve hedefler doğrultusunda 
eğitimler verilir. Eğitim programında, standartta belirlenen usul ve 
esaslara göre sınav yapılmaktadır. Yapılan sınavda başarılı olan 
katılımcılara, eğitimi merkezi tarafından sertifika düzenlenir. Özellikli 
alanlarda ça Düzenlenen sertifika Sağlık Bakanlığı tarafından tescil 
edilmektedir. Çalışan ya da çalışacak olan hemşirelere görevlerini etkin 
bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli bilgi, beceri ve tutumların 
kazandırılması amacıyla sertifikalı eğitim programları 
düzenlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Sertifikalı Eğitim  Programı
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MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA SAĞLIK BECERİ 
LABORATUVARLARININ KURULUMU AMELİYATHANE HİZMETLERİ 
PROGRAMI  ÖRNEĞİ

NESRİN ÖZDİL , Öğr. Gör. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato MYO,        
Elektronörofizyoloji Programı,
nesrinozdil@ayvansaray.edu.tr

ÖZET
Giriş: Ülkemizde Meslek Yüksekokullarında açılan sağlık programı 
sayılarında yaşanan artışlar nedeniyle farklı olanaklara ve alt yapıya 
sahip okullarda değişik eğitim model ve programları 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. 
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.
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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. Sonuç: 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
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM KONUSUNDA BİLGİ 
DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: BİR MESLEK YÜKSEK OKULU 
ÖRNEĞİ

GÜLŞAH ÜNSAL JAFAROV, İstanbul Üniversitesi  Florence Nightingale 
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim, Doktora Öğrencisi     
gulsahunsal34@gmail.com

İSA ŞAHİN, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale 
Hemşirelik  Fakültesi   Hemşirelikte  Yönetim  Doktora  Öğrencisi
shnisa58@gmail.com

ECE  UYSAL  KASAP,  Bakırköy  Dr  Sadi  Konuk  Eğitim  Ve Araştırma 
Hastanesi Eğitim Hemşiresi, 
ece.uysalkasap@saglik.gov.tr

EMEL   GÜMÜŞ,   Direktör   Yrd.    Mlpcare   Hasta    Bakım    Hizmetleri,
emel.gumus@mlpcare.com

ÖZET
Amaç: Sağlıkla ilgili eğitim veren kurumlarda ilk yardım dersleri 
müfredat programlarının zorunlu dersleri arasında yer almaktadır.  
Ancak ülkemizde mevcut literatür incelendiğinde ilk yardım derslerinin 
amacına ulaşıp ulaşmadığı, bu dersi alan öğrencilerin ilk yardım 
yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olup olmadığına yönelik sınırlı sayıda 
çalışma olduğu görülmektedir. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin 
ilkyardım konusunda bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. 
Giriş: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, 
sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın 
kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek 
amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve 
gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. 
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Bu araştırma, ilk yardım eğitiminin önemini, ilkyardım dersinin orta 
öğretim programlarında ya   da sağlık alanı müfredatlarında yer almasına 
rağmen ülkemizdeki ilkyardım bilgi düzeyini, diğer bir deyişle ilkyardım 
bilgisinin toplumun sağlık kalitesini ne düzeyde etkilediğini göstermek 
ve ilgili bazı önerileri paylaşmak ve ortak bir bakış açısı geliştirmek için 
planlanmıştır. Araştırmanın evrenini, özel bir üniversitenin meslek 
yüksek okulunda sağlık alanında öğrenim gören 1. sınıf öğrenciler ile 
sağlık alanı dışındaki bölümlerde öğrenim gören 1. sınıf öğrenciler 
olmak üzere toplam 220 kişi oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında 
araştırmacılar tarafından literatür taranarak oluşturulan öğrencilerin 
sosyodemografik özelliklerini belirlemeye yönelik 4, ilkyardım 
konusunda bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik 25 sorudan oluşan 
İlkyardım Bilgi Düzeyi Ölçme Formu (İBDÖF) kullanılmıştır. Veriler 
istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve sağlık alanında öğrenim gören ve 
sağlık alanı dışında öğrenim gören öğrencil- erin bilgi düzeyleri 
karşılaştırılmıştır. Bulgular ve Tartışma: Araştırmanın %60,45 ini kadın, 
%39,55 ini ise erkek öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların %52,27 daha 
önce ilk yardım eğitimi aldığını belirtirken, %47,73 ü ise daha önce ilk 
yardım eğitimi almadığını belirtmiştir.  Araştırma kapsamına alınan 
katılımcılar, %50 oranında sağlık dışı alandan, %50 oranında ise sağlık 
alanında okuyan öğrencilerden seçilmiştir. Yaş ortalaması yaklaşık olarak 
20’dir. Sağlık dışı alanda olan katılımcılardan ilk yardım eğitimi alanlar en 
yüksek oranda doğru cevabı (%60,47) ‘Yüksek ateş durumunda kişiye 
soğuk duş yaptırılır’ maddesine verirken, Sağlık dışı alanda olan 
katılımcılardan ilk yardım eğitimi almayanlar en yüksek oranda doğru 
cevabı (50,75) ‘Kesilerek oluşan yaralar öncelikle su ile yıkanır’ 
maddesine vermişlerdir. Sağlık alanında okuyan katılımcılardan ilk 
yardım eğitimi alanlar en yüksek oranda doğru cevabı (83,33) ‘Epilepsi 
nöbeti sırasında Kişinin elleri ve kolları tutularak çevreye zarar 
vermesi engellenir’ maddesine verirken, Sağlık alanında okuyan 
katılımcılardan ilk yardım eğitimi almayanlar en yüksek oranda doğru 
cevabı (83,33) ‘Yüksek ateş durumunda kişiye soğuk duş yaptırılır’ 
maddesine vermişlerdir. 
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Sonuç ve Öneriler: Sağlık alanında öğrenim gören öğrencilerin 
ilkyardım bilgisi daha yüksektir. Sağlık alanı dışında bölüm okuyanların 
ise ilkyardım bilgi düzeyleri düşüktür. Ancak sağlık alanı dışında bir 
bölüm okuyor olmasına rağmen ilk yardım eğitimi alanların bilgi düzeyi 
diğerlerine oranla daha yüksektir. Eğitim kurumlarında, orta öğretim 
yetmemektedir ve üniversite düzeyinde tüm meslek üyelerine sağlık 
alan dışı-içi fark yapılmaksızın ilk yardım eğitimi verilmelidir. Eğitim 
kurumlarında öğrenciler dışında, öğretmenlere de ilk yardım eğitim 
verilmeli ve eğitim programları oluşturulmalıdır. Medya son derece 
önemli konumdadır ve kamu spotlarıyla toplumu bilinçlendiren eğitici 
bilgilendirmeler yapılmalıdır. Ayrıca mobil telefonlarda ilk yardım 
uygulaması zorunlu olmalıdır ve sürekli güncellenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelime: İlk Yardım Eğitimi, İlk yardım Bilgi Düzeyleri, Mesleki 
Eğitim
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SAĞLIK ALANINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANIMI

HİLAL TÜRK, Öğr. Gör. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato MYO 
Bilgisayar Programcılığı Programı,
hilalturk@ayvansaray.edu.tr

ÖZET
Teknolojinin gelişmesiyle beraber mobil aygıtların kullanımı  
artmaktadır. Mobil cihazlar, kullanıcıları herhangi bir mekan 
kısıtlamasına maruz bırakmadığı için, toplumun her yaş grubunda yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Hayatımızı kolaylaştırmaya yönelik olarak 
eğlence, hizmet, eğitim, sağlık gibi amaçlar için, mobil cihazlar ve işletim 
sistemleri üzerinde çalışan uygulamalar geliştirilmektedir. Akıllı 
telefonlar ve kişisel bilgisayarlar çok tercih edilen mobil cihazlardır. Akıllı 
telefonların en büyük özelliği, cihazın tüm gün kişinin yanında ve her an 
ulaşılabilir olmasıdır. Mobil cihazlar üzerinden kullanıcının en çok ihtiyaç 
duyacağı uygulamalar, işletim sistemi üzerinde hazır olarak 
bulunmaktadır. Özellikle sağlık uygulamaları, mobil işletim sistemleri 
üzerinden geliştirici firmalar tarafından tüketicilere sunulmaktadır. 2006 
yılından itibaren ülkemizde e-dönüşüm hızlanmıştır. E-dönüşüm ile 
birlikte devlet hizmetleri de zamanla mobil uygulamalara  
dönüşmektedir. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, sağlık hizmet veren 
birçok kurum bu tür uygulamalar üzerinden insanlara ulaşmaktadır. Bu 
çalışmada sağlık alanına yönelik mobil uygulamalar incelenmiş, bunların 
kullanım oranları çıkartılmıştır. Ayrıca bu uygulamaların eksiklikleri 
kullanıcıların yorumlarından faydalanarak ortaya  konulmuştur.

Anahtar kelimeler: Mobil Uygulama, Mobil Cihaz, Sağlık,   Güvenlik
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18 MAYIS 2018

VI. OTURUM

Salon 1

Sağlık Eğitimi ve Kalite

57



SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE ÇÖZÜM   
ÖNERİLERİ

DENİZ AKSOYLU, Öğr. Gör. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato MYO,     
İş    Sağlığı    Ve    Güvenliği    Programı,
denizaksoylu@ayvansaray.edu.tr

ÖZET
Çalışma hayatının tüm alanlarında iş kazası riski bulunmaktadır. Her bir iş 
yeri için ayrı ayrı oluşturulmuş risk değerlendirmesi planına rağmen iş 
kazaları meydana gelmektedir. En tehlikeli iş kazaları ağır işlerin yapıldığı 
sanayi iş kolunda meydana gelmesine rağmen, hizmet  sektörünün  en 
çok istihdam potansiyeline sahip iş kolu olan sağlık sektöründe meydana 
gelen iş kazaları küçümsenecek boyutta değildir. Sağlık hizmetleri 
verilirken değişik meslek gruplarından birçok insan bir arada 
çalışmaktadır. Yoğun ve yorucu çalışmalar sırasında elbette sağlık 
çalışanları da pek çok hastalık ve kaza riskleri ile karşı karşıya 
kalmaktadırlar. Bu sebeple iş kazası riskleri, hastalıklar ve insanlarla 
doğrudan ilişki içerisinde bulunan sağlık çalışanları için daha da 
büyüktür. Dünyada sağlık sektöründeki uygulama ve gelişmeler bu 
konuya verilen önemin göstergesidir. Türkiye’de ise aynı özenin 
gösterilemediği iş kazalarının nitelikleri ve sonuçları itibariyle 
mevcuttur. 2012 yılında yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun varlığına rağmen iş kazası rakamlarında bir azalmanın 
oluşmaması kanunun uygulamadaki etkinliğinin yeterince aktif 
olamadığının bir göstergesidir. Bu çalışmada sağlık personelinin 
karşılaştığı yaygın iş kazaları ve bu sebepten ötürü oluşan maruziyetlerin 
giderilmesi hususundaki çözüm önerileri İş sağlığı ve güvenliği önlemleri 
kapsamında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, İş Sağlığı, Sağlık Personeli, Mesleki   Risk
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SAĞLIK İLETİŞİMİNDE SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI: T.C. SAĞLIK 
BAKANLIĞI ÖRNEĞİ

TİMUR OSMAN GEZER, Öğr. Gör. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato    
MYO,    Basım    Ve    Yayım     Teknolojileri Programı,  
timurosmangezer@ayvansaray.edu.tr

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
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TÜRKİYE’DEKİ FİZYOTERAPİSTLERDE GÖRÜLEN MESLEKİ 
KAS-İSKELET SİSTEMİ BOZUKLUKLARI

AHMET RASİM ÖZDEMİR, Öğr. Gör. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi,  
Plato  MYO,  Fizyoterapi Programı,
ahmetrasimozdemir@ayvansaray.edu.tr

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 mail yoluyla anket yapılarak toplanmıştır. 
Anket kişisel ve mesleki veriler dahil olmak üzere iki bölümden 
oluşmaktadır. Tanımlayıcı istatistikler SPSS 16.0 kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Mesleki yaralanmalarda en sık görülen yaralanma 
bölgesi  sırayla  bel  bölgesi  (%  35,1),  torasik  bölge  (%  14,5),  omuz    
(% 10,7), boyun (% 10,7) ve el bileğidir ( % 7,6). Bildirilen başlıca 
yaralanma türleri kas gerginliği (% 26), dejenerasyon (% 22,9), vertebral 
disk problemi (% 21,4), tendinit (% 17,6), ligament sprain (% 8,4) ve 
kırıklardı (% 3,8).Fizyoterapistlerin çoğu (% 75) mesleki kas-iskelet 
sistemi yaralanmalarından dolayı veya başka bir yaralanma riskinden 
dolayı bir iş ya da bölüm değişikliğini düşünmeyeceklerini belirtmiştir.   
Bu çalışmada, bel ağrısı en sık görülen yaralanma türü iken, bel ağrısının 
yaralanmaya yatkın en yaygın bölgeler olduğu sonucuna varılmıştır. Bu 
çalışmanın sonuçlarına göre, yaralanma ve çalışma alanı arasında anlamlı 
bir fark olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları, Fizyoterapist, 
Mesleki Hastalıklar
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ÖĞRENCİ SUNUMU TEMELLİ ALAN SEÇMELİ DERS İÇİN SUMMATİF 
OLARAK DA UYARLANABİLECEK FORMATİF/NORMATİF 
DEĞERLENDİRME MODELİ

YEKBUN   ADIGÜZEL,   Doç.   Dr.   Altınbaş   Üniversitesi   Tıp Fakültesi  
Biyofizik Anabilim Dalı,   
yekbun.adiguzel@altinbas.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmada, öğrenci sunumu temelli dersler için summatif olarak 
uyarlanabilecek normatif değerlendirme modeli ele alınmıştır. 
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. 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 olması 
için, öğrenme çıktıları için, “… konusunda/alanındaki gelişmeleri takip 
eder, mevcut bir yakın dönem gelişmesini anlar ve sistematik olarak 
sunar” gibi ifadeler kullanmak mümkündür. Ayrıca, ilgili her madde için 
de, “konusunda/alanında sunum” başlıklı ders içerikleri yazmak 
mümkündür. Sunum başlıklarının belirlenmesinin ardından, öğrenciler 
makale sunumlarını yapmaktadır. Bunların ardından, tüm öğrencilerden, 
sunumu, içeriğin zorluğu ve ilgi çekiciliği, sunumu yapan öğrenciyi ise, 
bilgi aktarımı ve sunum becerileri açısından değerlendirmeleri ve son 
olarak da sunumu özetlemeleri istenmektedir. Bu değerlendirmeler, çok 
iyi ve çok kötü arasında 5 kademede (5’li likert ölçeği kullanılarak) değer 
atfederek yapılmaktadır. Özetlerin, ayrıca, sunumu yapan öğrenciler 
tarafından da aynı şekilde değerlendirilmesi istenmektedir. Amaç, akran 
değerlendirmesi beraberinde, ideal koşullarda, sınıfın konuyu özetleme 
konusundaki başarı düzeyinin sunum yapan öğrencinin bilgiyi aktarma 
başarısında  refleksiyon oluşturmasıdır.
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Akran değerlendirmesi öncesinde öğrencilere bilgi/eğitim verilmelidir. 
Sunumu yapılacak konuların eş düzeyde anlaşılabilir olmaları eğitici 
tarafından sağlanmalıdır. Bu aşamalardan sonra, öğrencilerin yaptıkları 
sunum özeti değerlendirmeleri, yapılan sunumlarla birlikte, öğrencinin 
dersteki başarısının 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, tüm performanslarının sonuçlarına 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 tüm 
performanslarının sonuçlarına göre mutlak ya da bağıl sisteme göre 
öğrenci not aldığı takdirde ise summatif bir yaklaşım   olur.
Bu, formatif ya da normatif olarak da ele alınabilecek değerlendirme 
modeli, eğitici tarafından summatif değerlendirmeye uyarlanmak için 
uygundur. Yaklaşımımız tek başına normatif ya da formatif bir yöntem 
olabileceği gibi karma bir yaklaşım olmaya da uygundur. Öğrencilerin 
dersteki performanslarının değerlendirilmesi için, sunum ve sunumlarla 
ilişkili özet ve geri bildirimlerin ağırlıkları eğiticiye bağlıdır. Ağırlıkların, 
sunumların zorluklarına göre değişken katsayılarla çarpılarak 
hesaplanmaları mümkündür.

Anahtar kelimeler: Ölçme ve Değerlendirme, Normatif, Formatif, 
Summatif
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VAKIF  ÜNİVERSİTELERİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK 
YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ

EMEL BİROL, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Aydın  Üniversitesi  Anadolu Bil. MYO 
Basım Ve Yayın Teknolojileri Programı,   
emelbirol@aydin.edu.tr

LATIFE NADIRE DEMİRCİ, Öğr. Gör. İstanbul Aydın  Üniversitesi  Sağlık     
Bilimleri     MYO,  Tıbbi   Görüntüleme Teknikleri  Programı,  
emelbirol@aydin.edu.tr

UFUK ALTIN , Öğr. Gör. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato MYO,  Acil  
Durum  Ve  Afet  Yönetimi   Programı,
ufukaltin@ayvansaray.edu.tr

EMRAH KULOĞLU , Öğr. Gör. İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri   
MYO,   Tıbbi   Görüntüleme  Teknikleri Programı,   
emrahkuloglu@aydin.edu.tr

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. Bu 
çalışmada sağlık sektöründe yer alacak meslek yüksekokulu 
öğrencilerine, iletişim becerileri ile ilgili birtakım sorular sorulmuş ve 
verdikleri yanıtlar incelenmiştir. 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. 
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Ankette birinci bölüm öğrencilerin sosyo demografik özelliklerine ilişkin 
sorulardan oluşmuştur. Anketin ikinci bölümü ise Korkut (1996) 
tarafından geliştirilen İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin 
sorularından seçilerek meydana  getirilmiştir.
          Elde edilen verilerin değerlendirilmesi SPSS programı ile yapılmış, 
istatistik analiz tekniği olarak yüzde, frekans dağılımları ile çapraz tablo 
bulguları elde edilmiştir. Bu çalışma sonucunda vakıf üniversitelerinin 
sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin iletişim 
becerileri betimlenmeye çalışılmış, elde edilen bilgiler doğrultusunda 
öneriler ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: İletişim Becerileri, Sağlık Hizmetleri Ön Lisans 
Öğrencileri,  Sağlık Çalışanları
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VII. OTURUM

Salon 2

Sağlık Eğitimi ve Güvenlik
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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYA KAPTAN MYO İŞ VE UĞRAŞI 
TERAPİSİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET SONRASI 
YAŞADIKLARI   SORUNLAR

BEGÜM  ÇAPA  TAYYARE,  Dr.  Öğr.  Üyesi,  Kocaeli  Üniversitesi   Yahya
Kaptan  MYO 
begüm_capa@yahoo.com 

ÇİĞDEM ÇEKMECE, Dr. Öğr. Üyesi, Kocaeli Üniversitesi Yahya  Kaptan
MYO  
cigdemcekmece@yahoo.com

SEDA   ŞEN,   Öğr.   Gör.   KOCAELİ   ÜNİVERSİTESİ   YAHYA    KAPTAN    MYO
seda_sen3@hotmail.com

ERBİL DURSUN, Prof. Dr.  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi  FTR   ABD
erbild@hotmail.com

ÖZET
İş ve uğraşı terapisi bireyin yaşamı boyunca anlamlı ve amaca yönelik 
aktiviteler gerçekleştirmesini amaçlayan tamamlayıcı bir tıbbi 
rehabilitasyon öğesidir. Bu alanda Türkiye’de kurulan ilk meslek 
yüksekokulu (MYO) Kocaeli Üniversitesi Yahya Kaptan MYO’dur (2002). 
Lisans düzeyinde iş ve uğraşı terapisi alanında açılan ilk program  ise 
2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı 
olan Ergoterapi Bölümüdür. Çalışmamızda Kocaeli Üniversitesi Yahya 
Kaptan MYO “İş ve uğraşı terapisi programı”ndan mezun olan 
öğrencilerimizin mezuniyet sonrası yaşadıkları sorunları belirlemek 
amacıyla 335 mezun öğrencimizin 152’sine ulaşarak yüz yüze ve 
telefonla görüşme yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre mezun 
öğrencilerimizin %82’si bir işte çalışmaktadır. Çalışanlardan %41’i iş ve 
uğraşı teknikeri; %31’i sağlık teknikeri; %28’i diğer kadrolarda istihdam 
edilmektedir. “Mezuniyet sonrasında karşılaştığınız problemlerle ilgili 
olarak belirtmek istedikleriniz nelerdir?” şeklinde sorulduğunda 152 
kişiden 100’ü bir görüş bildirmiştir. En   sık   tekrarlanan   sorunlar   ise   
“Mesleğin   tanınmaması”   (n=43),   “İş bulma konusunda sıkıntılar 
yaşama” (n=25), “Yeterince kadro açılmaması” (n=23) olarak  
sıralanmaktadır.

Anahtar sözcükler: İş ve Uğraşı Terapisi Teknikeri, Sağlık MYO,   Mezun
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SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN 
GELECEK BEKLENTİSİ ÜZERİNE BİR  ARAŞTIRMA

ÜMRAN GÖRÜGEN, Öğr. Gör. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato  
MYO, Tıbbi  Görüntüleme    Teknikleri Programı,   
umrangorugen@ayvansaray.edu.tr

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 Yüksekokulu, Meslek 
Seçimi, Gelecek beklentisi
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER DEĞERLERİ: 
SAĞLIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK  BİR ARAŞTIRMA

SİNEM CANOL, Öğr. Gör. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato MYO,  
İnsan Kaynakları Yönetimi  Programı,
sinemcanol@ayvansaray.edu.tr

OĞUZ CECE, Öğr. Gör. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato MYO,  Sağlık  
Kurumları  İşletmeciliği Programı,
oguzcece@ayvansaray.edu.tr

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.  
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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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SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ İLE TIBBİ DOKÜMANTASYON 
VE SEKRETERLİK PROGRAMINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN 
BÖLÜMÜ TERCİH NEDENLERİ VE GELECEKTEN KAYGI DÜZEYLERİ 
ÜZERİNE BİR   ARAŞTIRMA

KADRİYE SÖNMEZ, Öğr. Gör. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato       
MYO Tıbbi      Dokümantasyon      Ve Sekreterlik  Programı,  
kadriyesonmez@ayvansaray.edu.tr

ÖZET
Sağlık; gerek beşeri kaynakları gerekse teknolojik kaynaklarıyla sürekli 
değişen ve gelişen bir sektör olmaktadır. Gün geçtikçe verilen hizmet 
içerisinde teknolojik olduğu kadar beşeri kaynağın da önem arz etmesi, 
alanda eğitimli bireylere olan ihtiyaca yol açmıştır. Dolayısıyla sağlık 
kuruluşlarının hizmet yönetimi alanında eğitim programları açılmıştır. 
Türkiye’de sağlık kurumları işletmeciliği ile tıbbi dokümantasyon ve 
sekreterlik programı da bu anlamda her geçen yıl sayısı artarak devam 
eden programlardır. Bu bağlamda öğrenci ve mezun sayısı da sürekli 
olarak artış göstermektedir. Ancak program öğrencilerinin bu mesleği 
tercih etmeleri, gelecekten kaygı düzeyleri farklılık göstermektedir. Bu 
çalışmanın amacı İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksek 
Okulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile Tıbbi Dokümantasyon ve 
Sekreterlik Programında 2017 – 2018 eğitim-öğretim döneminde eğitim 
gören öğrencilerin bölümlerini tercih nedenleri ve gelecekten kaygı 
düzeylerini saptamaktır. Çalışmada sağlık alanında her iki mesleğe de 
ilişkin literatür taraması yapılarak bilgi  verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Sağlık, Sağlık İşletmeciliği, Tıbbi 
Dokümantasyon ve Sekreterlik,   Kaygı, Tercih
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ÇATIŞMA ORTAMINA YÖNELİK SAĞLIK EĞİTİMİ VE GÜVENLİĞİ   
ETKİSİ

SUAT DÖNMEZ, Dr. Öğr. Üye. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato 
Meslek Yüksek Okulu, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler 
suatdonmez@ayvansaray.edu.tr

ÖZET
Özelikle savaş ve çatışma ortamlarında çeşitli şekillerde yaralanan 
askerlere müdahale etmek ve cerrahi müdahale dâhil ileri derecede 
sağlık hizmeti sağlayabilecek uzman sağlık personelini her seviyede 
bulundurmak savaş şartları ve koşulları nedeniyle mümkün değildir. Bu 
sağlık personeli ancak daha geri kademelerde ve daha büyük 
merkezlerde seyyar veya sabit hastane teşkillerinde bulunabilir. Bu 
durumda çatışma sahasının en uç bölgelerinde görev yapan askerlere 
herhangi bir yaralanma anında ilk müdahale bu alanda yetiştirilmiş 
askerler tarafından yapılmaktadır. Ancak bazı durumlarda bu personelin 
bile yaralıya ulaşması zaman alabilmektedir. Bu durumda yaralıya ilk 
müdahale kendi yanındaki arkadaşları tarafından yapılması 
gerekmektedir. Bu bile bize her seviyede ilk yardımı içeren müdahale 
konusundaki eğitimin ne denli önemli olduğunu gösterir. En basitinden 
kanamaya tampon yaparak durdurmak, yaralıyı emniyetli bir bölgeye 
taşımak bile hayat kurtaracak şekilde önemli olabilir. İlk müdahale yapan 
kişileri hasta ve Yaralıya ilk müdahaleyi yapan ve bu şekilde hayat ve  
uzuv kurtarmaya ve yaralı/hastayı bir üst seviyedeki sağlık teşkiline 
tahliye edilinceye kadar stabil hale getirmeye çalışan kişi olarak 
tanımlayabiliriz. İlk müdahale; yaralının yanındakilerin ve bu konuda 
yetişmiş sağlık personelinin cerrahi müdahale dâhil eylemlerini kapsar. 
Bu çalışmada geçmiş savaşlarla günümüz savaş ortamı  kıyaslanarak 
sağlık alanındaki ihtiyaçlara yönelik değişimler incelenerek mevcut 
durumda ilk müdahaleyi yapacak personelin eğitiminde öncelik alması 
gereken konular tespit edilecektir. 
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Çatışmalarda yaralanan ve bu şekilde savaş dışı kalan personele 
yapılacak işlemler taraflara oldukça güçlük yaratmaktadır. Bu güçlükler 
organizasyonel, mali ve sosyal alanlardaki etkileriyle güvenlik alanına 
olumsuz etkiler yapmaktadır. Bu etkilerin giderilmesi bu alanda daha 
profesyonel yaklaşımlara ihtiyaç duymakta ve alana yönelik eğitimlerin 
geliştirilmesini zorunlu  kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Savaşta ilk yardım, savaşta yaralanma, çatışma 
ortamı, sıhhi tahliye 
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