
ÖZET

Sa¤l›k Teknikerleri Meslek E¤itiminin Sektörel De¤erlendirilmesi
Mesleki e¤itim, çok yönlü kalk›nman›n temel araçlar›ndan biridir. Sa¤l›k sektörünün önemli yükünü
çeken meslek gruplar›ndan biri de sa¤l›k teknikerleridir. Sa¤l›k teknikerlerinin verdi¤i hizmetler,
sa¤l›k hizmetlerinin ayr›lmaz parças›d›r. Bu çal›flman›n amac›; sa¤l›k teknikerlerinin alm›fl olduklar›
e¤itimin çal›flma hayatlar›na etkisi ve performanslar›n›n birim amirleri ve kendileri taraf›ndan
de¤erlendirilmesini sa¤lamakt›r. Araflt›rmada; gelifltirilen likert tipi anket, Trabzon ilindeki 12
hastanede çal›flan yüksek okul mezunu sa¤l›k teknikerlerine uygulanm›flt›r. Elde edilen veriler SPSS
istatistik program›yla analiz edilmifltir.

Araflt›rma sonuçlar› de¤erlendirildi¤inde, yüksek okul mezunu teknikerlerinin mesleki bilgi beceri ve
özgüvenlerinin yeterlili¤inin, kendileri ve yöneticileri taraf›ndan paylafl›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Sa¤l›k
mesleki e¤itim kurumlar›n›n güçlendirilmesi, sektörel e¤itimli iflgücü ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na ve
ça¤dafl sa¤l›k hizmeti sunumuna olumlu katk› sa¤layaca¤› görülmüfltür. 

Anahtar Kelimeler: Sa¤l›k Meslek E¤itimi, Sa¤l›k Teknikerleri, Performans, Hastane

ABSTRACT

Sectorial Evaluaton of Professional Education in Health Technicians

Professional education is one of the fundamental means of the multi-dimensional development. In
health sector, one of the profession groups carrying the significant load of the sector is health
technicians. The services provided by health technicians are the indivisible or indispensable part of
health services. The aim of this study was to enable both health technicians and their chiefs to
evaluate the effect of the education that health technicians receive on the working life and
performance. In this research, the likert type questionnaire was applied to the health technicians
working in 12 hospitals in Trabzon, who were graduated from colleges or vocational schools. The
obtained results were analyzed by a statistical programme, SPSS.

It was seen that both health technicians and their chiefs agree on the sufficiency of the knowledge,
experience and self-confidence of the health technicians who graduated from vocational schools.
Therefore, strengthening the vocational schools of health sciences will contribute positively to
provide modern health service and to meet the educated manpower in this sector. 

Keywords : Health Profession Education, Health Technicians, Performance, Hospital 
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Sa¤l›k Teknikerleri Meslek E¤itiminin
Sektörel De¤erlendirilmesi

‹R‹fi

Mesleki e¤itim, çok yönlü kal-
k›nman›n temel araçlar›ndan biri-

dir. Ülkemizin küreselleflme sürecine ve
bilgi toplumuna uyum sa¤lamas›, ulusal re-
kabet gücünün gelifltirilmesi, iflsizlikle mü-
cadele ve sosyal refah düzeyinin yükseltil-
mesi bak›m›ndan, iflgücü piyasas›n›n talep
etti¤i nitelik ve nicelikte iflgücünü yetifltire-
cek bir e¤itim sisteminin oluflturulmas› bü-
yük önem tafl›maktad›r. 

Günümüz flartlar›nda ulusal meslek e¤i-
tim sistemlerinin baflar›s›, hem “birey”,
hem de “iflletme” baz›nda somutlaflmakta-
d›r. Art›k birey, mesle¤inde, uluslararas› ifl-
gücü piyasas›nda dünyadaki tüm meslek-

tafllar›yla rekabet etmektedir
(www.tisk.org.tr/yayinlar, 2006). 

Mesleki e¤itim bütün sektörlerin ihtiyaç
duydu¤u teknik ifl gücünün yetifltirilmesi ve
iflsizli¤in önlenmesi aç›s›ndan giderek
önem kazanmaktad›r. AB süreciyle birlikte
e¤itimli meslekleflme süreci ön plana ç›k-
maktad›r. AB fonlar›ndan ülkemizdeki
mesleki ve teknik e¤itime yönelik önemli
katk›lar sa¤lama koflullar› oluflmufltur. 

En h›zl› teknik geliflmenin yafland›¤›, ye-
ni tedavi yöntemleri ve teknolojik cihazla-
r›n gelifltirildi¤i sektörlerden biri olan sa¤-
l›k sektöründe gelifltirilen yeni tedavi yön-
temi veya t›bbi cihazlar›n kullan›m› ve uy-
gulamas› için mevcut meslekler yan›nda
yeni mesleklere de ihtiyaç duyuldu¤u gö-
rülmektedir (Bostan, 2006).

Sa¤l›k sektöründe yürütülmekte olunan
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“Sa¤l›kta Dönüflüm Projesi” kapsam›nda
özel sa¤l›k sektörü teflvik edilmekte ve
“Genel Sa¤l›k Sigortas›” yasas›n›n uygula-
maya girmesiyle de özel sa¤l›k sektöründe-
ki yat›r›mlar›n artmas› beklenmektedir. Do-
lay›s›yla, mesleki e¤itim alm›fl sa¤l›k iflgü-
cüne olan talebin yükselece¤i yönündeki
öngörü gerçekçidir.

Sa¤l›k sektöründe ara eleman ihtiyac›n›n
önemli bir k›sm›n›, üniversiteler bünyesin-
deki sa¤l›k hizmetleri meslek yüksek okul-
lar› (SHMYO) karfl›lamaktad›r. Yaklafl›k
40 üniversite bünyesinde, 44 sa¤l›k hizmet-
leri meslek yüksek okulunda, 23 de¤iflik
program ad› alt›nda sa¤l›k meslek e¤itimine
devam edilmektedir (Bostan, 2007). En
yayg›n programlar olarak, T›bbi Doküman-
tasyon ve Sekreterlik (40), T›bbi Laboratu-
ar (39), Radyoloji (28), Acil Bak›m ve ‹lk
Yard›m Teknikerli¤i (15) ve Anestezi Tek-
nikerli¤i (17)  göze çarpmaktad›r (ÖSYM,
2006).

Bu programlardan mezun olan yüzlerce
kifli kamu ve özel sa¤l›k sektöründe teknik
eleman olarak çal›flmaktad›r. Hasta kay›tla-
r›n› ve sekreterliklerini yapmakta, tetkik
ünitelerinde t›bbi tetkikleri gerçeklefltir-
mekte, ameliyathane ve di¤er birimlerde
sa¤l›k ekibinin bir üyesi olarak sa¤l›k hiz-
metlerine katk› sa¤lamaktad›r.

Sa¤l›k tak›mlar›n›n liderleri olan hekim-
ler ve t›bbi bak›m›n vazgeçilmez görevlile-
ri olan hemflireler üzerinde dikkatler yo-
¤unlafl›rken, sektörün önemli yükünü çeken
sa¤l›k teknikerleri yeterince ön plana ç›k-

mamaktad›r. Halbuki sa¤l›k tak›m›n›n ba-
flar›s› için teknikerlerin verdikleri hizmetler
yaflamsal önem arz etmektedir. Dolay›s›yla
sa¤l›k teknikerlerinin alm›fl olduklar› e¤i-
timlerin sektörün ihtiyac›yla uyumu ve ça-
l›flma performanslar›n›n de¤erlendirilmesi,
sa¤l›k hizmetlerinin kalitesi ve verimlili¤i
aç›s›ndan vazgeçilmezdir.

Sa¤l›k teknikerleri özellikle tan›sal hiz-
metler ve t›bbi kay›t hizmetlerinde ön plana
ç›kmaktad›r. Sa¤l›k kurumlar›n›n etkin hiz-
met vermesi ve hekimlerin hastalar›na do¤-
ru teflhis koyabilmeleri için sa¤l›k tekniker-
lerinin yüklendikleri görevleri eksiksiz ye-
rine getirmeleri gerekmektedir. ‹yi çekil-
memifl bir röntgen filmi veya dikkatsiz ça-
l›fl›lm›fl bir kan tetkiki, hekimleri ve sa¤l›k
kurumlar›n› olumsuz noktalara sürükler.
Yetersiz ve yanl›fl hasta kay›tlar› ise hiz-
metlerde yanl›fll›klara sebep olabilece¤i gi-
bi birçok hukuki soruna da yol açabilir.

Ülkemizde mesleki e¤itimin yetersizli¤i
ne yaz›k ki sa¤l›k sektörü için de geçerlidir.
Bu yetersizliklerin çözülmesine birçok yö-
netsel ve düflünsel sorunlar mani olmakta-
d›r. Bütün bu zorluklar ve yetersizlikler
içinde e¤itim vermeye çal›flan sa¤l›k hiz-
metleri meslek yüksek okullar›n›n yetifltir-
di¤i teknikerlerin sahadaki e¤itim ve per-
formans düzeylerinin belirlenmesine yöne-
lik çal›flmalar, gelecek planlamas›na ›fl›k tu-
tacakt›r.

Bu gerekçelerden hareketle fiilen çal›flan
sa¤l›k teknikerlerinin sa¤l›k hizmetleri
meslek yüksek okullar›nda alm›fl olduklar›
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e¤itimin çal›flma hayat›n›n ihtiyaçlar›na uy-
gunlu¤u ve sa¤l›k teknikerlerinin perfor-
manslar›n›n de¤erlendirilmesi amac›yla bu
çal›flma planlanm›flt›r.

Materyal ve Metod

Sa¤l›k Hizmetleri Meslek Yüksek Okul-
lar› mezunlar›na yönelik yap›lan bu saha
araflt›rmas›n›n anket sorular› (her okulun
kendi bölgesinde araflt›rmay› yapmas› ama-
c›yla) Dokuz Eylül Üniversitesi, Sa¤l›k
Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ö¤retim
elamanlar› koordinatörlü¤ünde, di¤er yük-
sek okul ö¤retim elemanlar›n›n katk›lar›yla
gelifltirildi. 

Araflt›rma taraf›m›zdan Ocak-May›s 2007
tarihlerinde, Trabzon il s›n›rlar› içerisinde
bulunan on biri kamu, birisi de özel hastane
olmak üzere 12 hastanede gerçeklefltirildi.
Araflt›rmay› yapabilmek için öncelikle
Trabzon ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nden gerekli
izinler al›nd›. Araflt›rma kapsam›nda iki an-
ket düzenlendi. Birinci anket sa¤l›k tekni-
kerlerinin çal›flt›klar› birimlerdeki yönetici-
lerine uygulanmak üzere “Yönetici Anketi”
olarak haz›rland›. Yönetici anketi sa¤l›k
teknikerinin e¤itimini ve performans düze-
yini ölçen 20 sorudan oluflmaktayd›. ‹kinci
anket ise sahada çal›flan sa¤l›k teknikerleri-
ne yönelik “Deneyimli Mezun Anketi” ola-
rak haz›rland›. Deneyimli mezun anketinde,
üç ayr› bafll›k alt›nda, sa¤l›k teknikerlerinin
e¤itimi, çal›flma ortam› ve kendi perfor-
mans düzeyini de¤erlendiren 35 soru bu-

lunmaktayd›. Her iki ankette de sorulara ve-
rilecek cevaplar befl aflamal› tan›mland›.
Bunlar; 1:çok zay›f, 2:zay›f, 3:orta, 4:iyi,
5:çok iyi.  

Anketler sa¤l›k kurumlar›ndaki sa¤l›k
teknikerleri ve yöneticilerine da¤›t›l›p bir
hafta içinde geri topland›. Anket verileri
bilgisayara yüklenerek SPSS 11 istatistik
program›yla analiz edildi. Verilerin
güvenilirlik katsay›s› yönetici anketi için
(Cronbach alfa= 0.94); deneyimli mezun
anketi için (Cronbach alfa= 0.93) olarak he-
sapland›.

Bulgular

Yönetici anketi Trabzon ilinde bulunan
hastanelerde sa¤l›k teknikerlerinin çal›flt›¤›
33 birimin yöneticilerine yap›ld›. Mezun
anketleri ise bu birimlerde çal›flan 114 sa¤-
l›k teknikerine uyguland›. Yöneticilerin ve
sa¤l›k teknikerlerinin mesleklere göre da¤›-
l›m› Tablo 1’de gösterildi.

Sa¤l›k teknikerlerinin hastane ortam›nda
çal›flt›¤› ünitelerdeki yöneticilerinin %36,4
ile en fazla doktorlar›n oldu¤u, hastaneler-
de çal›flan sa¤l›k teknikerlerinin
%39,4’ünün Radyoloji, %30,7’sinin T›bbi
Sekreter, %21,9’unun T›bbi Laboratuar ve
%6,1’inin ise anestezi teknikeri oldu¤u sap-
tand›.

Birim yöneticilerinin sa¤l›k teknikerleri-
nin e¤itim ve çal›flma performanslar›n› de-
¤erlendirdi¤i ölçütler  Tablo 2’de verildi.
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Yöneticilerin sa¤l›k teknikerlerinin e¤i-

tim ve performanslar›n›, genel ortalama

olarak iyi düzeyde (4,03±0,77) de¤erlendir-

dikleri belirlendi. Yöneticiler 4,27 (±0,62)

ortalamayla en yüksek düzeyde “ifl verimli-

li¤ini”; 3,81(±0,98) ortalamayla en düflük

düzeyde “Mesleki teknolojik geliflmeleri iz-

leyip uyum sa¤layabilme yetene¤ini” de-

¤erlendirmektedirler.

Sa¤l›k teknikerlerinin e¤itim ald›klar›

SHMYO’lar› genel olarak de¤erlendirmele-

ri Tablo 3’te gösterildi.

Sa¤l›k teknikerlerinin mezunu olduklar›

SHMYO’lar› e¤itim ve di¤er performanslar

aç›s›ndan genel ortalama olarak, 3,54

(±0,94) ile orta düzeyde de¤erlendirdikleri

saptand›. En düflük de¤erlendirme puan›

2,91(±1,18)  ile “sosyal yaflam ve etkinlik-

lerin yeterlilik düzeyi”  ve 2,92 (±1,36)  ile

“psikolojik rehberlik hizmeti gereksinimle-

rinin karfl›lanma düzeyi”; en yüksek de¤er-

lendirme puan› ise; 4,19 (±0,86)  “E¤itimin

meslek yaflant›s›na katk› düzeyi” oldu¤u

görülmektedir.
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Tablo 1: Yönetici ve Sa¤l›k Teknikerlerinin Mesleklere Göre Da¤›l›m›

Yöneticiler

Meslekleri Say› %

Doktor 12 36,4

Müdür Yard›mc›s› 6 18,2

Hemflire 4 12,1

Di¤er 11 33,3

Toplam 33 100,0

Sa¤l›k Teknikerleri

Meslekleri Say› %

T›bbi Sekreter 35 30,7

T›bbi Laboratuar 25 21,9

Radyoloji 45 39,4

Anestezi 7 6,1

Di¤er 2 1,7

Toplam 114 100
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Tablo 2: Birim Yöneticilerinin Sa¤l›k Teknikerlerinin E¤itim ve Çal›flma Performanslar›n›
De¤erlendirmesi



Sa¤l›k teknikerlerinin SHMYO’larda al-
m›fl olduklar› e¤itimin mesleki yaflant›lar›-
n›n de¤iflik alanlar›na sa¤lad›¤› katk›y› de-
¤erlendirmeleri Tablo 4’te gösterildi.

Sa¤l›k teknikerleri alm›fl olduklar› mesleki
e¤itimi meslek yaflant›lar›n›n de¤iflik yönle-
rine iyi düzeyde (4,11) yans›tt›klar›n› düflün-
mektedir. En düflük puan›, ald›klar› mesleki
e¤itimin “disiplinler aras› tak›m çal›flmas›
yapabilmenize katk›s› (3,89±0,99)” sorusu-
na vermekte olup, en yüksek puan› “Yapt›¤›-
n›z stajlar›n mesleki becerilerinize katk›s›
(4,30±0,95)” sorusuna vermektedirler.

Sa¤l›k teknikerlerinin kendilerini çal›flma

performanslar› aç›s›ndan de¤erlendirmeleri

Tablo 5’te gösterildi.

Sa¤l›k teknikerleri kendi çal›flma perfor-

manslar›n› iyi düzeyde (4,18±0,78)  de¤er-

lendirmektedirler. En düflük “meslekleriyle

ilgili yasal düzenlemelere ait bilgi düzeyle-

rini (4,00±0,93)” bulurken, en yüksek “ya-

flam boyu mesleki geliflmeleri ve sosyal de-

¤iflimleri izleyip uyum sa¤layabilme iste¤i /

yetene¤i (4,32±0,73)” düzeylerini bulmak-

tad›rlar.
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Tablo 3: Sa¤l›k Teknikerlerinin Okuduklar› SHMYO’n›n Genel De¤erlendirmesi
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Tablo 4: Sa¤l›k Teknikerlerinin SHMYO’larda Ald›klar› E¤itimin Mesleki Yaflant›lar›na
Olan Katk›s›n›n De¤erlendirilmesi



Tart›flma 

Yapt›¤›m›z çal›flmada, sa¤l›k teknikerle-
rinin birim amirlerinin (%36,4) ço¤unlukla
doktorlar oldu¤u, radyoloji, t›bbi sekreter
ve t›bbi laboratuar teknikerlerinin yayg›n
olarak sa¤l›k sektöründe görev ald›¤› görül-
dü. Yöneticilerin befl puan üzerinden sa¤l›k
teknikerlerinin e¤itim ve çal›flma perfor-
manslar›n› 3,81 (±0,98)  ile 4,27 (±0,62)
puan aral›¤›nda de¤erlendirdiklerini, genel
ortalaman›n 4,03 (±0,77)’e tekabül etti¤i ve
sa¤l›k teknikerlerini “iyi” düzeyde bulduk-
lar› tespit edildi.

Sa¤l›k teknikerlerinin okuduklar›
SHMYO’lar›n olanaklar›n› ve ald›klar› e¤i-
timin düzeyini 2,91(±1,18) - 4,19(±0,86)
aral›¤›nda puanlad›klar› görüldü. Genel or-
talaman›n 3,54 (±0,94)  ile orta düzeyin üs-
tünde oldu¤u tespit edildi.  Sa¤l›k tekniker-
leri, özellikle okullarda sosyal yaflam ve et-
kinliklerin ve psikolojik rehberlik hizmetle-
rinin yetersiz oldu¤unu; ald›klar› e¤itimin
meslek yaflant›lar›na katk›s›n› ve ders ald›k-
lar› ö¤retim elemanlar›n›n alanlar›ndaki
yetkinli¤inin ise “iyi” düzeyde oldu¤unu
söylemektedirler. Sa¤l›k teknikerleri ald›k-
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Tablo 5: Sa¤l›k Teknikerlerinin Kendi Çal›flma Performanslar›n› De¤erlendirmeleri



lar› e¤itimin mesleki yaflant›lar›na katk›s›n›
4,11 (±0,88)  ortalama ile “iyi” düzeyde ka-
bul ettikleri ve mesleki yaflant›lar› aç›s›n-
dan yeterli gördükleri söylenebilir. Sa¤l›k
teknikerlerinin kendi çal›flma performansla-
r›n› ise 4,18 (±0,78) ile oldukça “iyi” dü-
zeyde de¤erlendirdikleri görülmektedir.
Kendilerini en zay›f gördükleri “Meslekleri
ve iflleriyle ilgili yasal düzenlemelere” ait
bilgi düzeylerini bile 4 (±0,93) ortalama ile
“iyi” düzeyde alg›lamaktad›r.

Özer S. ve arkadafllar›n›n (2007) fianl›ur-
fa il merkezinde 87 sa¤l›k teknikerinin ka-
t›l›m›yla gerçeklefltirdikleri araflt›rmada;
Sa¤l›k teknikerlerinin %53’ünün okudukla-
r› SHMYO’nun ders programlar›n› orta ve
alt›nda yeterli bulduklar›n›; %74,4’ü ise
derslerle ilgili kaynaklara ulaflma sorunu
yaflad›klar›n›; okullardaki sosyal yaflam,
rehberlik hizmetleri ve akademik dan›fl-
manl›k hizmetlerinin yetersiz oldu¤u (orta
ve alt›) tespit edilmifltir.

Ay S. ve arkadafllar›n›n (2007) Manisa
ilinde 31 sa¤l›k teknikeri birim yöneticisiy-
le gerçeklefltirdi¤i araflt›rmada; birim yöne-
ticilerinin sa¤l›k teknikerlerinin e¤itim ve
çal›flma performanslar›n› %80,7 ile %96,6
aras›nda olumlu de¤erlendirmekte oldukla-
r›n› tespit etmifllerdir. 

Gökçe H. ve Y›ld›z S. (2007) Tokat ilin-
de yapt›klar› araflt›rmada; sa¤l›k teknikerle-
rinin staj süreleri, okullardaki laboratuar
eksikli¤i, rehberlik ve psikolojik hizmetler-
den yana olan eksikliklere vurgu yapt›klar›-
n› tespit etmifllerdir. Sa¤l›k teknikeri birim

yöneticilerinin ise; sa¤l›k teknikerlerinin
iletiflim, planlama, uyum, yorumlama gibi
konularda daha fazla e¤itime ihtiyaçlar› ol-
du¤u yarg›s›na vard›klar› görülmüfltür. 

Gider Ö. ve arkadafllar› (2007)  Kocaeli
ilinde 83 sa¤l›k teknikeriyle gerçeklefltir-
dikleri araflt›rmada; sa¤l›k teknikerlerinin
e¤itim süresi içinde okullar›nda psikolojik
rehberlik hizmeti alma gereksinimleri ve
sosyal gereksinimlerinin karfl›lanma düze-
yini çok zay›f olarak de¤erlendirilmifl olup
“SHMYO’da alm›fl olduklar› e¤itimin mes-
lek yaflant›lar›na katk›s›n›” “stajlar›n mesle-
ki becerilerine olan katk›s›n›” ve “ifl orta-
m›nda kendi çal›flmalar›n›n yeterlilik ve ve-
rimlili¤ini” çok iyi olarak de¤erlendirdikle-
rini tespit etmifllerdir. 

Yurt A. ve arkadafllar›n›n (2007) ‹zmir
ilinde 119 sa¤l›k teknikeriyle yapt›klar›
araflt›rmada; sa¤l›k teknikerlerinin 2/3’ü
okul ve e¤itim donan›mlar›n› iyi olarak ni-
telendirmifl, fakat özellikle laboratuar ola-
naklar›n›n eksikli¤i, derslerle ilgili ek kay-
nak eksikli¤i, sosyal yaflam ve etkinliklerin
yetersizli¤i, psikolojik rehberlik hizmeti ve
akademik dan›flmanl›k hizmeti alabilme
olanaklar›n› orta olarak nitelemifllerdir.
Sa¤l›k teknikerleri kendilerinin sektörün
beklentilerini karfl›lama konusunda yeterli
olduklar›n› düflünmektedirler.

K›z›l M. ve arkadafllar›n›n (2007) ‹zmir
ilinde 46 sa¤l›k yöneticisiyle sa¤l›k tekni-
kerlerinin e¤itim ve çal›flma performansla-
r›n› de¤erlendirmek üzere yapt›klar› araflt›r-
mada; genel olarak sa¤l›k yöneticilerinin
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sa¤l›k teknikerlerini %30-%50 aral›¤›nda
iyi olarak de¤erlendirdikleri tespit edilmifl-
tir.

Çal›flmam›zda tespit etti¤imiz SHMYO’la-
r›n olanaklar› ve e¤itim süreçleriyle ilgili
olarak; sosyal yaflam ve etkinliklerin ve psi-
kolojik rehberlik hizmetlerinin eksikli¤i
vurgusu, yukar›da verilen araflt›rmalarda da
oldu¤u gibi, ön plana ç›km›flt›r. Sa¤l›k tek-
nikerlerinin ald›klar› e¤itimin mesleki ya-
flant›lar›na katk›s› ve kendi çal›flma perfor-
manslar›n› “iyi” de¤erlendirmeleri, Kocaeli
ve ‹zmir illerinde yap›lan araflt›rmalar›n so-
nuçlar›yla örtüflmektedir.

Araflt›rmam›zda yöneticilerin sa¤l›k tek-
nikerlerinin çal›flma performans›n› olumlu
de¤erlendirdiklerine dair sonuçlar ‹zmir’de
ve Manisa’da yap›lan araflt›rmalar ile des-
teklenmektedir. Yaln›zca Tokat ilinde yap›-
lan araflt›rmada baz› konularda yöneticile-
rin sa¤l›k teknikerlerini yetersiz de¤erlen-
dirdi¤i bulgular› bulunmaktad›r. 

SONUÇ

Sonuç olarak; sa¤l›k sektörü, özel sektö-
rün sa¤l›k hizmeti verme olanaklar›n›n ge-
niflletilmesine yönelik yap›lan yasal de¤i-
flikliklerin de etkisiyle giderek büyüyecek
bir sektör olarak görülmelidir. SHMYO’la-
r›n, bu süreçte, yetifltirdi¤i teknikerlerle
sektörün e¤itimli ifl gücünü sa¤layan temel
e¤itim kurumu haline dönüflmesi gerekir.
AB ülkelerinde sa¤l›k sektöründe ileri dü-
zeyde mesleki e¤itime sahip kiflilerin istih-
dam edildi¤i gerçe¤i AB süreciyle birlikte

ülkemiz aç›s›ndan da itici bir güç olacakt›r. 

Araflt›rma sonuçlar›n› toplu de¤erlendir-
di¤imizde yüksek okul mezunu teknikerle-
rin mesleki bilgi beceri ve özgüvenlerinin
kendileri ve yöneticileri taraf›ndan da pay-
lafl›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. SHMYO’lar›n›n
mevcut e¤itimlerinin bir tak›m eksiklikleri
olsa bile (sosyal olanaklar, psikolojik, aka-
demik rehberlik gibi) mesleki yeterlilik aç›-
s›ndan, iyi elemanlar yetifltirdiklerini arafl-
t›rma sonuçlar› göstermektedir. 

Ne yaz›k ki, SHMYO’lar, Radyoloji, T›b-
bi Laboratuar, T›bbi Sekreterlik, Acil Ba-
k›m ve ‹lk Yard›m Teknikerli¤i ve Aneste-
zi teknikerli¤i gibi birkaç alanda yayg›n
olarak eleman yetifltirmektedir. Bu alanlar-
da bile sektörün ihtiyac›na cevap vermekte
yetersiz kalmaktad›r. Her ne kadar
SHMYO’larda 23 de¤iflik mesleki program
olsa da, bu programlar›n yetifltirdi¤i eleman
say›s› s›n›rl› say›dad›r. Ülkemizde sa¤l›k
meslek e¤itiminin sorunlar›n›n çözülebil-
mesi, mesleki e¤itim kurumlar›n›n büyü-
mesi ve kendi ile ilgili her alanda kalifiye
eleman yetifltirmesi, sektör aç›s›ndan vaz-
geçilmez hale gelmesiyle mümkündür.
Sa¤l›k sektöründe eczac›l›k teknikerli¤i,
medikal iflletmecili¤i ve aile hekimi ele-
manl›¤› gibi alanlar da programlar aç›lmal›-
d›r. Sonuç olarak sa¤l›k sektöründeki mev-
cut aç›lm›fl e¤itim programlar› ve yeni aç›-
lacak programlarla birlikte sa¤l›k meslek
e¤itim kurumlar›n›n güçlendirilmesi, sektö-
rün e¤itimli iflgücü ihtiyac›n›n karfl›lanma-
s›na ve ça¤dafl sa¤l›k hizmeti sunumuna
katk› sa¤layacakt›r.
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