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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
“Sağlık Eğitimi” hızla artan nüfus, hızlı kentleşme ve endüstrileşme, kaynakların
kontrolsüz bir şekilde kullanılması ve tüm bu süreçler sonucunda ortaya çıkan zararlı etkenlerin
belirlenmesi, tüm canlıların sağlığının kontrol edilmesi ve bu zararlı bileşiklerin en aza
indirilmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınmasını zorunlu hâle getirmiştir. Bunun yanında
gelişen ve değişen sağlık algısı, tedaviden çok insanların hastalıklardan korunması ve yaşam
koşullarının yükseltilmesi üzerine odaklanmaya başlamıştır. Bu gereksinimin insanların bilgi
düzeylerini yükselterek, kişisel koruyucu davranışlar edinmeleri yoluyla karşılanması
muhtemeldir. Sağlık eğitimi dersi kapsamında, bu yöntemlerin öğrenilmesi hedeflenmektedir.
Kıymetli öğrencilerimizin istifade etmesi ümidiyle…
ERAY YURTSEVEN
İstanbul, 2015
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Giriş
Sağlık çok farklı şekilde tanımlanabileceği gibi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
tarafından, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam
bir iyilik hâli olarak tanımlanmaktadır. İnsanların sağlıklı durumlarını korumaları ve sağlığı
geliştirebilmeleri için, hayat boyu eğitim ve öğrenme kapsamı içerisinde sağlık eğitimi önemli
bir süreç oluşturmaktadır.

1.1. Sağlık Sistemi Tanımı Sınırları ve Görevleri
Günümüzde sağlık sistemleri, dünya ekonomisindeki en büyük sektörlerden birisidir.
Sağlık sektörü için 1997’de yapılan toplam harcama, yaklaşık 2.985 milyar dolardır. Bu da
dünya brüt millî hasılasının neredeyse %8’ine denk düşmektedir. Bu rakamsal boyut, binlerce
yıl öncesinde, aile üyeleri, dinî örgütler ya da bazen profesyonel bir şifa verici tarafından tedavi
sunulan bir kişiyle bir hastalık arasındaki basit ve özel ilişkinin, geçmiş iki yüzyıl içinde nasıl
genişlediğini ve bir sağlık sistemi tarafından kapsanan kompleks bir ağa nasıl girdiğini
yansıtmaktadır (WHO 2000). Modern sağlık sistemlerinin oluşturulması, yeteneklerin ve
aktivitelerin farklılaşmasını ve uzmanlaşmasını içermekte, aynı zamanda, hastalıkların
ekonomik yükü konusunda çok büyük değişiklikleri de kapsamaktadır. Son zamanlara kadar,
bu ekonomik yüklerin çoğu, verimlilik kaybının bir çeşidi olarak ele alınmaktaydı. Çünkü
insanlar genç ölmekte, hasta olmakta ve çalışmalarına engel olacak bir şekilde sakat
kalmaktaydılar. Sağlık bakımının maliyeti, ekonomik kaybın yalnızca küçük bir parçası olarak
hesaplanmaktaydı. Verimlilik kayıpları özellikle fakir ülkelerde hâlâ önemli olmasına rağmen,
yaşamın uzatılması ve sakatlıkların azaltılması, sağlık sistemleri için daha fazla sorumluluğun
doğması anlamına gelmektedir. Sağlık sistemleri tarafından kullanılan kaynaklardaki artış
nedeniyle ortaya çıkan ilave yük, hastalık ve erken ölümden dolayı karşılaşılan ekonomik
zararların engellenmesiyle telafi edilmektedir (WHO 2000). Hemen hemen bütün dünya
ülkelerindeki sağlık sistemlerinin karşı karşıya olduğu en önemli iki problem, sağlık sistemine
ayrılan kaynakların çok adaletsiz bir biçimde dağıtılması ve sağlık problemlerinin dağılımına
göre bir tahsis yapılmamasıdır. Düşük ve orta gelirli ülkeler dünya gelirinin yalnızca %18’ini
elde etmekte ve global sağlık harcamalarının %11’ini gerçekleştirmektedir (250 milyar dolar
ya da bu ülkelerdeki gayrî safi millî hasılanın %4’ü). Dünya nüfusunun %84’ü bu ülkelerde
yaşamakta ve bu ülkeler dünyanın hastalık yükünün %93’ünü taşımaktadır. Halklarının sağlık
ihtiyaçlarını karşılamakta adil ve ulaşılabilir bir biçimde yeterli finansman sağlamak ve yetersiz
kaynaklar için bir çözüm bulmakta çok büyük zorluklarla karşılaşmaktadır(WHO 2000).
Sağlık sistemi performansını ele almadan önce, performans kriterlerinin geliştirilmesine
temel teşkil edecek şekilde sağlık sisteminin tanımlanması ve sınırlarının çizilmesi gereklidir.
Günümüz kompleks dünyasında bir sağlık sisteminin ne olduğunu, nelerden oluştuğunu ve
nerede başlayıp nerede bittiğini tam olarak söylemek zordur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2000
Yılı Raporu sağlık sistemini, temel amacı sağlığı geliştirmek, yenilemek ve sürdürmek olan tüm
aktiviteleri içerecek biçimde tanımlanmıştır. Dünya Sağlık Raporu 2000’de, sağlık
sistemlerinin sınırlarına yönelik kullanılabilecek birtakım tanımlara yer verilmiştir: Bunları şu
şekilde sıralamak mümkündür:
(1) En dar tanım, sağlık sisteminin sınırlarını, sağlık bakanlığının direkt kontrolü
altındaki aktiviteleri içerecek şekilde çizmektedir. Özellikle sağlığı iyileştirmeyi amaçlayan
birçok aktivite (örneğin, tütün ve alkol ürünlerini kullanmayı azaltmayı amaçlayan vergiler) bu
sınırların dışında kalmaktadır. Bazı ülkelerde bu sınır, diğer devlet departmanları, misyonerler,

devlet kontrolü dışındaki dernek ve vakıflar ya da özel sektör tarafından sunulan çoğu kişisel
sağlık hizmetlerini de dışarıda bırakmaktadır.
(2) İkinci tanım biraz daha kapsamlıdır. Bu tanımda sistem, kişisel tıbbi hizmetler ve
kişisel olmayan sağlık hizmetlerini içerecek fakat sağlığı arttırmayı amaçlayan sektörler arası
aktiviteleri kapsamayacak bir biçimde tanımlanır. Bu tanım sivrisineklerin ilaçlanması ya da
sağlık bilgi aktarımı gibi geleneksel halk sağlığı müdahalelerini içerirken temiz su ve
hıfzıssıhha programları gibi sektörler arası aktiviteleri içermemektedir.
(3) Üçüncü tanım daha da kapsamlıdır ve temel amacı sağlığı iyileştirmek olan her
faaliyet sağlık sisteminin bir parçası olarak düşünülmektedir. Bu tanım tıbbi ve kişisel olmayan
sağlık hizmetlerini içerdiği gibi, trafik kazalarından kaynaklanan ölümleri düşürmeye yönelik
düzenlemeler gibi sektörler arası aktiviteleri de içermektedir.
(4) Son tanım, sağlığı iyileştirmeye katkı veren tüm aktiviteleri kapsamaktadır. İnsan
aktivitelerinin neredeyse tüm alanları -eğitim, endüstriyel gelişme, çevre gibi- sağlığı etkiler.
Bu tanımda eğitim ve sağlık sistemleri ya da sağlık ve tarım sistemleri arasında operasyonel bir
ayrım yoktur (WHO 2001). Yukarıda kısaca verilen tanımlardan hangisi sağlık sisteminin en
uygun tanımıdır? Aslında gerek temel amacı sağlığı iyileştirmek olan tıbbi ve kişisel olmayan
sağlık hizmetlerini ve gerekse sektörler arası faaliyetleri de içeren üçüncü tanım en uygun
tanımdır. Bu tanım, sağlık politika belirleyicilerinin, beslenme, tütün tüketimi ya da yol
güvenliği düzenlemelerindeki değişiklikler gibi alanlarda toplumun sağlığını geliştirmenin
nasıl savunulacağı ve destekleneceği hakkında, kişisel tıbbi hizmetlerin de ötesinde
düşünmelerini sağlar (WHO 2001). Herkesin kullanabileceği bir tanıma, ancak bir sağlık
faaliyetinin ne olduğu konusunda bir düşünülerek ulaşılabilir. Bir sağlık faaliyeti, sağlığı
sürdürmeyi ve geliştirmeyi temel amaç edinen aktivitelerin bir grubu olarak tanımlanabilir. Bir
sağlık sistemi ise, sağlık faaliyetlerinin finansmanı, düzenlenmesi ve sunumu ile ilgili
kaynakları, karar vericileri ve kuruluşları içermektedir. Dünya Sağlık Raporu 2000’de sağlık
sisteminin, sağlığı iyileştirmeyi temel amaç edinen tüm kaynaklar, organizasyonlar, gruplar ve
bireyleri içeren geniş tanımı, gruplara ve topluma sunulan kişisel sağlık hizmetleri ve sağlık
müdahalelerini içerdiği kadar, trafik kazalarını azaltmak için yapılan yol güvenlik çalışmalarını,
ulusal beslenme alışkanlıklarını değiştirme politikalarını da kapsamaktadır. Fakat sağlık
sisteminin dışında kalan birçok faktör de sağlık standartlarını ve eşitsizlikleri belirleyebilir.
Sağlık sistemi için açık bir tanım kullanılsa bile, bir sağlık faaliyetinin ne olduğuna verilen
cevap tartışılabilir. Örneğin, gıda sağlama programlarının temel amacı nedir? Kötü beslenmeyi
azaltarak sağlığı yükseltmek mi yoksa gelir eşitsizliklerini düzenlemek mi? Belirsiz durumlar
söz konusu olduğunda, özellikle su ve beslenme sahalarında, sağlık sistemlerinin tanımlanması
konusunda çabuk kararlar verilmelidir. Sağlık sistemlerinin sınırlarının açık bir şekilde
belirlenmesi, performans değerlendirmesi ve ulusal sağlık hesapları gibi çalışmalar için
gereklidir.
Zengin ya da fakir ülkelerde olsun, bugün sağlık ihtiyaçları yüz hatta elli yıl önceden
bile çok farklılık göstermektedir. İnsanlar hasta olarak, yılda yalnızca bir ya da iki kez sağlık
sistemiyle karşılaşmaktadır. Bu karşılaşmaların çoğunluğu ise reçeteyle verilen ilaçların
tüketicileri olarak ve sağlıkla ilgili bilgi ve tavsiyelerin alıcıları olarak gerçekleşmektedir.

İnsanlar sistemle, sisteme ödeme yapan katılımcılar olarak karşı karşıya gelmektedir; bu
bağlamda sigorta kapsamı dışındaki hizmetleri satın almakta veya sigorta primleri ve sosyal
güvenlik katkılarını ödemekte böylelikle farkında olmadan sağlığı finanse etmek için vergi
ödemektedirler.
Sistemin, toplumun ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağı, giderlerini karşılamak için
gelirlerini nasıl arttıracağı ve onları finansal riskten ne kadar koruyabileceği konuları çok önem
arz etmektedir. Özellikle insanlar, sağlık sisteminin, kendilerini bireysel saygınlıklarını
koruyarak tedavi edeceği beklentisine sahiptirler. Mümkün olduğunca onların ihtiyaçlarıyla,
teşhis ve tedavi için beklemedeki uzun gecikmeler olmaksızın, acilen ilgilenilmelidir ve bu
sadece daha sağlıklı çıktılar elde etmek için değil aynı zamanda insanların endişelerini azaltmak
ve onların zamanlarına saygı göstermek için yapılmalıdır. Hastalar sıklıkla mahremiyetlerinin
korunmasını beklerler. Kendi sağlıklarıyla ilgili kararlara ve bakımı alacakları yer ve kişiyle
ilgili seçeneklere katılmak isterler. Hastaların daima pasif olarak bir hizmet sunucu tarafından
belirlenen hizmetleri almaları beklenmemelidir. Özet olarak sağlık sistemleri, yalnızca
insanların sağlığını yükseltme sorumluluğuna değil aynı zamanda onları hastalığın finansal
risklerine karşı korumak ve onları saygınlıkla tedavi etmek sorumluluğunu da taşımaktadır
Sağlık sistemleri böylece üç önemli amaca sahip olacaktır.
Bunlar:
• Hizmet sunulan nüfusun sağlığını yükseltmek,
• İnsanların beklentilerine yanıt vermek;
• Hastalık ya da sağlığın maliyetlerine karşı finansal koruma sağlamak şeklinde
sıralanabilir.

1.2. Eğitimle İlgili Temel Kavramlar
Kültür
İnsanın yarattığı her şeye genel anlamda kültür denir. Toplumu oluşturan insanın
öğrendiği, bilgi, sanat, gelenek, görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan
karmaşık bir bütündür. Kültürel değerlerin bireylere kazandırılması sürecine ise kültürleme
denir.
Eğitim
İnsanların diğer insanları belirli maksatla kültürlemeleri veya kasıtlı kültürleme
sürecidir. Diğer bir anlamda kültürel değerlerin planlı ve maksatlı bir şekilde bireylere
aktarılması sürecidir. Eğitim genel anlamda bireyde davranış değiştirme sürecidir. Eğitim,
bireyin toplum standartlarını, inançlarını ve yaşam yollarını kazanmasında etkili olan tüm
sosyal süreçlerdir. Eğitim, kişinin yaşadığı toplum içerisinde değeri olan, yetenek, tutum ve
diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin bütünüdür.

Eğitim, seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin, özellikle de okulun etkisi altında sosyal
yeterlik ve en iyi şekilde bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreçtir. Eğitimin belli bir plan
ya da program uygulanarak gerçekleşen anlamının öne çıktığı tanımlardan başlıcaları şunlardır:
1- Eğitim, önceden saptanmış ilkelere göre insanların davranışlarında belli gelişmeler
sağlamaya yarayan planlı etkinliklerdir.
2- Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik değişme
oluşturma sürecidir.

1.3. Öğrenme ve Eğitim
Öğrenme bireyin içinde bulunduğu çevreyle etkileşimi sonucu davranışlarında oluşan
kalıcı izli değişmelerdir. Tekrar ve yaşantı sonucu davranışlarda meydana gelen değişiklikler
olarak da tanımlanabilir Eğitim bireyde davranış değişikliği meydana getirme süreci iken
öğretim; bu davranış değişikliğinin okulda planlı ve programlı bir şekilde yapılması sürecidir.
Eğitim öğretim faaliyetleri planlanırken bir takım faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir.
Tasarlanan eğitim amaçlarının veya öğrencilerde istenilen yönde davranış değişikliklerinin
gerçekleştirilebilmesi ile eğitim faaliyetlerinin bir program çerçevesinde yapılası arasında
pozitif bir ilişki vardır. Eğitim faaliyetleri sonunda hedeflenen sonuçların gerçekleşmesi tutarlı
ve ayrıntılı bir planlamanın yapılmasını gerekli kılar.
Eğitimin verimliliği bireye
kazandırılacak davranışların gerçekçi biçimde tespit edilmesine, bu değişikliklerin
gerçekleşmesi için uygun eğitim ortamlarının düzenlenmesine, öğrenciye davranış değişikliğini
gerçekleştirmede sistematik rehberlik yapılmasına, tasarlanan davranış değişikliklerinin ne
ölçüde gerçekleştiğinin güvenilir biçimde kontrol edilmesine bağlıdır. Bu sonucun
gerçekleştirilmesi ayrıntılı bir planlama ve uygulamayı gerektirir.

1.4. Eğitim Programı
Okulun ve öğretmenin yol göstericiliği altında, okul içi ve okul dışındaki bütün öğrenme
ve öğretim faaliyetlerini içine alır. Öğrencilerin bilişsel, devinsel, duyuşsal ve sosyal yönlerden
gelişmesine yardım eden, millî eğitimin ve öğretim kurumunun amaçlarına dönük ve bireyin
uzun dönemli eğitim amaçlarına ulaşmasına yardım etmek amacına yönelik her türlü öğrenim
deneyimlerini kapsayan bir programdır. Dersler, kol faaliyetleri, geziler, anma günleri, kurslar
gibi ders dışı etkinlikler ile yurt, yemekhane yaşamı, ders arası (teneffüs) etkinlikleri, okul,
endüstri veya iş yeri ilişkileri, rehberlik, sağlık vb. hizmetler ve etkinlikler hatta ev içi ve iş
yerine kadar uzanan planlanmış çalışmalar bu çerçeve içinde düşünülür. Eğitim programı;
1- Eğitilecek bireylere, öğrenme yaşantılarını kazandırma planı,
2- Okulun sorumluluğunda öğrencilerin değerlerini, tutumlarını, tavırlarını değiştiren,
becerilerini geliştiren, bilgi ve anlayış kazanmalarını sağlayan, hem süreç hem de içerik olarak
tanımlanmış, okulun kontrolünde öğrencilerin tüm yaşantılarının düzeni,
3- Bir eğitim kurumunun çocuklar, gençler ve yetişkinler için sağladığı, millî eğitimin
ve kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik tüm faaliyetleri içeren ayrıntılı planlama,

4- Öğrencilerde beklenen öğrenmeyi meydana getirebilmek için planlanmış faaliyetlerin
tamamı,
5- Hedefler, içerik, öğretme öğrenme süreci ve değerlendirmenin planlanması olarak
tanımlanabilir.
Okul içi deneyimlerle sınırlı olan öğretim programı, bir okulda okutulan ders veya kurs
programlarını kapsar. Bu programın eğitim programı içerisinde ağırlıklı bir yeri vardır ve eğitim
programının amaçları doğrultusunda öğrenciye kazandırılması istenen bilgi, beceri, tutum ve
tavırların ders grupları olarak planlı bir biçimde düzenlenmesidir. Böylece okul içi deneyimlerle
sınırlı olan bu program, okulda okutulan dersleri veya kursları kapsayan bir kılavuz kitap veya
dokümandır. Öğretim programında yer alan bir dersin kazanımlarının öğrenci davranışına
dönüştürülmesini, bunların gerçekleştirilmesi için içeriğin konulara ve alt başlıklara
ayrıştırılmasını, buna dayalı öğrenim ortamının organizasyonu ve değerlendirme araçlarını
kapsayan detaylı bir plandır. Başka bir değişle, öğretilecek dersin uygulanabilir bir plan
şeklinde düzenlenmesidir. Öğretim programının amaç ve hedeflerinin açık ve anlaşılır bir
şekilde ortaya konması gerekir.

1.5. Halk Sağlığı ve Eğitim
Halk sağlığı görüşü, sağlık alanında görev yapan bütün çalışanlar tarafından bilinmesi
ve uyulması gereken bazı ilkeleri tanımlar. Bu ilkelerin başlıcaları şunlardır:
•
Sağlık hizmetlerinde halkçılık esastır: Sağlık, doğuştan kazanılmış bir insan
hakkıdır. O nedenle, ırk, dil, din, cinsiyet, yerleşim yeri ve sosyal durum gözetilmeden herkes
sağlık hizmetlerine erişebilme ve hizmetlerden ihtiyaçları olduğu kadar yararlanma konusunda
eşit şansa sahip olmalıdır.
•
Kişi çevresi ile bir bütündür: Kişiler; fiziksel, biyolojik ve sosyal çevrelerinden
etkilenirler ve bu çevreden ayrı olarak ele alınamazlar. Sağlık hizmetinin her kademesinde,
hizmet verilen kişinin (sağlam ya da hasta) içinde yaşadığı çevre öğrenilmeli ve hizmette
dikkate alınmalıdır.
•
Yaşam, doğum öncesinden ölüme kadar bir bütündür: Uterus içi yaşamdan
başlayarak, yaşamın her dönemi, sonraki dönemlerde kişinin sağlığını olumlu ya da olumsuz
etkiler. O nedenle, sağlık personeli, hizmet verdiği kişinin önceki yaşamında karşılaştığı
olayları ve kendisine yapılacak müdahalelerin onun bundan sonraki yaşamını nasıl
etkileyebileceğini göz önünde bulundurmak zorundadır.
•
Koruma tedaviden üstündür: Sağlık hizmetlerinin birinci amacı ve sağlık
personelinin temel sorumluluğu, kişilerin sağlıklı yaşamaya devam etmelerini sağlamak ve
hasta olmamaları için çalışmaktır. Ancak, herkesi her hastalıktan korumak olanaksızdır.
İnsanlar, bütün koruyucu önlemlere karşın hastalanabilirler. İşte o zaman, hekimin ikinci görevi
hastaları tedavi ve rehabilite etmektir. Toplumda görülen hastalıkların ve kazaların pek çoğu,
aslında, korunulabilir olaylardır. Bu hastalıkların toplumda görülüyor olması, sağlık
hizmetlerinin başarısızlığı olarak algılanmalıdır.

•
En çok görülen, sakat bırakan ve öldüren hastalık "önemli hastalık"tır: Sağlık
hizmetlerinin planlanmasında, kaynakların harcanmasında ve hizmetin sunulmasında, söz
konusu toplumda en sık görülen, en çok ölüme ve sakatlığa yol açan durumlara (önemli
hastalıklara) öncelik verilmesi, toplumun sağlık düzeyinin iyileşmesinde temel stratejidir.
•
Hastalıkların nedenleri sosyal, biyolojik ve fiziksel nedenlerdir: Hastalıklar tek
nedenli değildir. Hastalıkların ortaya çıkışında, biyolojik ve fiziksel faktörler dikkat çekmekle
birlikte, özellikle, eğitimsizlik, yanlış inanışlar, fakirlik gibi sosyal ve ekonomik faktörler de
rol oynar. Hastalıkların kontrolünda ve hastaların tedavilerinde bu faktörler de dikkate
alınmalıdır.
•
Kişinin hastalığı, aynı zamanda ailenin sorunudur: Aile bireylerinden birisinin
hastalığı, ailenin düzenini, huzurunu, ekonomik ve sosyal durumunu olumsuz etkiler. O nedenle
yalnızca hasta olan ile ilgilenmek yetmez, o kişiyi tedavi ederken ailenin bütününü ele almak
gerekir.
•
Kişinin hastalığı aynı zamanda toplumun sorunudur: Bir kişinin hastalığı
çevresindeki kişileri de olumsuz etkileyebilir. O nedenle bir kişinin tedavisini yapmaması ya
da kendisini hastalıklardan korumaması yalnızca o kişinin sorunu olarak kabul edilip
geçiştirilemez. Ayrıca, bir toplumun sağlık düzeyini yükseltebilmek için aynı toplumda
yaşayan kişiler müşterek sorumluluk ve dayanışma duygusu içinde birbirlerini
desteklemelidirler.
•
Herkes kendi sağlığından sorumludur: Özellikle hastalıklardan korunmada asıl
önemli işler, kişilerin kendilerinin alacakları önlemlerdir. O nedenle kişiler kendi sağlıklarının
değerini bilmeli ve onu korumaya çalışmalıdırlar. Böyle olmazsa sağlık hizmetlerinin sunumu
zorlaşır ve başarılı olunamaz. Ancak, kişilere kendi sağlıklarından sorumlu oldukları yönünde
bilinçi kazandırmak için gerekli eğitici çabayı göstermek de sağlık çalışanlarının
sorumluluğudur.
•
Sağlık hizmeti bir ekip işidir: Hiçbir meslek üyesi (hekim dahil) sağlık
hizmetlerini tek başına veremez. Çünkü bu hizmetler çok boyutludur, yoğundur, karmaşıktır,
sürekli olmalıdır ve giderek daha da teknik uzmanlık gerektirmektedir. Ekip üyelerinin her biri
kendi işlerini uygun şekilde yaptıkları zaman sağlık hizmetinin bütünü ortaya çıkar. Üyelerden
biri ya da bazıları işlerini düzgün yapmazsa, diğerleri düzgün yapsa bile sonuç başarısız olabilir.
O nedenle sağlık ekibinin her üyesi önemlidir ve değerlidir.
•

Sağlık hizmetleri çok sektörlüdür: Sağlık hizmetleri yalnızca “sağlık sektörü”
(Sağlık Bakanlığı) tarafından verilemeyecek kadar geniş boyutludur. Sağlık hizmetlerinin
sunulmasında sağlık, eğitim, tarım, iç işleri, diyanet işleri, yerel yönetimler, finans kuruluşları,
ulaştırma, sanayi gibi sektörlerin eşgüdüm içinde hareket etmeleri kaçınılmazdır.
•
Halkın sağlık hizmetlerine katılımı esastır: Sağlık hizmetlerinin planlanmasında
ve sunulmasında, hizmeti verenler kadar hizmeti alanların (halkın) da dikkate alınması gerekir.
Eğer, halk, hizmetleri benimsemez ve tatmin olmazsa hizmetlerde başarıya ulaşılamaz. O

nedenle sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunulmasında halk ile iş birliği yapmak, onların
katılımını sağlamak gerekir.
•
Sağlık hizmetlerinde entegrasyon esastır: Koruyucu ve tedavi edici sağlık
hizmetleri birbirlerinden kesin olarak ayrılamaz. O nedenle bu hizmetlerin bir arada verilmesi
esastır. Özellikle, erken tanı, aile planlaması, bağışıklama, beslenmenin düzeltilmesi gibi
koruyucu hizmetleri tedavi hizmetleri ile bir arada ve her kademedeki sağlık kuruluşunda
vermek esastır.
Halk sağlığı anlayışından hareketle sağlığın korunması ve geliştirilmesi kişinin
kendinden başlayarak tüm sağlık sisteminin doğru ve hızlı bir şekilde işlemesi sonucunda ortaya
çıkmaktadır denelebilir. Bu sistem içerisinde en önemli halkayı, halkın doğru sağlık eğitimi
alması ve bu eğitimi yaşam boyunca uygulaması oluşturmaktadır.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Sağlık sisteminin tanımları ve görevleri konusunda bilgi verilmiştir. Eğitim ve öğretim
ile ilgili kavramlar, programlar üzerinde durulmuş, halk sağlığı ve eğitim ilişkisinin
değerlendirmesi yapılmıştır.

Bölüm Soruları
•

Düşük ve orta gelirli ülkeler dünyadaki sağlık harcamalarının % (yüzde) kaçını
gerçekleştirmektedir?
A) %21
B) %20
C) %11
D) %14
E) %15

•

Düşük ve orta gelirli ülkeler dünya hastalık yükünün % (yüzde) kaçını taşımaktadır?
A) %85
B) %80
C) %90
D) %75
E) %93

•

“Kişinin yaşadığı toplum içerisinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış
biçimlerini geliştirdiği süreçlerin bütünü” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kültür
B) Eğitim

C) Öğrenme
D) Gözlem
E) Araştırma
•

“Sağlığın, doğuştan kazanılmış bir insan hakkı olması” halk sağlığı ve eğitim
başlıklarından hangisi ile ifade edilmektedir?
A) Kişi çevresi ile bir bütündür.
B) Koruma tedaviden üstündür.
C) Yaşam, doğum öncesinden ölüme kadar bir bütündür.
D) Sağlık hizmetlerinde halkçılık esastır.
E) Herkes kendi sağlığından sorumludur.

•

“Kişiler; fiziksel, biyolojik ve sosyal çevrelerinden etkilenirler ve bu çevreden ayrı
olarak ele alınamazlar.” ifadesi halk sağlığı ve eğitim başlıklarından hangisi ile
açıklanabilmektedir?
A) Kişi çevresi ile bir bütündür.
B) Koruma tedaviden üstündür.
C) Yaşam, doğum öncesinden ölüme kadar bir bütündür.
D) Sağlık hizmetlerinde halkçılık esastır.
E) Herkes kendi sağlığından sorumludur.

•

İnsanın yarattığı her şeye genel anlamda ………………….. denir.

•

Sağlık hizmetlerinde…………………….. esastır.

•

Koruma ………………..üstündür.

•

En çok görülen, sakat bırakan ve öldüren hastalık "…………………….."tır.

•

Kişi…………….ile bir bütündür.

Cevaplar: 1-C, 2-E, 3-B, 4-D, 5-A, 6-kültür, 7-halkçılık, 8-tedaviden, 9-önemli hastalık,
10-çevresi.

2. SAĞLIK EĞİTİMİNE GİRİŞ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Öğretme ve Öğrenme Kavramları

•

Eğitim Türleri ve Özellikleri

•

Eğitimde Gelişimin Önemi

Bölüm ile İlgili Sorular

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Öğretme ve Öğrenme
Kavramları
Eğitim Türleri ve Özellikleri
Eğitimde Gelişimin Önemi

Anahtar Kavramlar
•

Öğrenme

•

Felsefe

•

Eğitim Türleri

•

Giriş
Bu bölümde, öğretim ve öğrenme kavramları tartışılıp aralarındaki kavramsal ve
mantıksal farklılıklar ortaya konacaktır. Eğitim türleri hakkında bilgi verilecek, farklı eğitim

türleri ve bunların özellikleri anlatılacaktır. Ayrıca eğitimde insanın gelişim sürecinin
özellikleri üzerinde durulacaktır.

2.1 Öğrenme Kavramı
İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği, öğrenme yeteneğine sahip olmasıdır.
Çok sınırlı sayıda davranışla (emme, ağlama vb.) dünyaya gelen insan, çevresiyle girdiği
etkileşim sonucunda kısa bir süre içinde pek çok davranış göstermeye başlar. Bu davranışların
büyük bir kısmı öğrenme ürünü olan davranışlardır. Öğrenme, değişik biçimlerde
tanımlanmakla birlikte pek çok eğitimci öğrenmeyi “yaşantı ürünü ve nispeten kalıcı izli
davranış değişikliği” olarak tanımlamaktadır. Öğrenme sonucunda insanlar; bilgi, beceri, tutum
ve değerler kazanırlar. Öğrenmenin varlığı, "öğrenme sonucunda davranışlarda gözlenebilir bir
değişme olması" ölçütüne bağlı olarak incelenmektedir. Söz konusu davranış değişikliği üç
biçimde olabilir:
1- Bireyin hiç göstermediği bir davranışı göstermeye başlaması. Örneğin okumayazmayı bilmeyen bir çocuğun öğrenme süreci sonucunda okuyup yazabilmesi.
2- Bireyin kendinde var olan bir davranış geliştirmesi. Örneğin okuma yazmayı bilen
bir çocuğun daha seri, düzgün ve hatasız okuyabilmesi.
3- Bireyin daha önce yanlış öğrendiği bir davranışı değiştirmesi. Örneğin duyduğu bir
sözcüğü yanlış yazan bir çocuğun doğru yazmaya başlaması.
Bireyin davranışlarındaki değişikliğin nispeten kalıcı izli olması amaçlanmaktadır.
Örneğin anaokulunda paylaşmanın önemini öğrenen bir çocuğun okul dışındaki yaşamında da
bu konuda duyarlı davranışlar göstermesi ve bunu yaşam boyu sürdürmesi beklenir. Bireydeki
davranış değişikliğinin yaşantı ürünü olması önemlidir. Öğrenme, bireyin çevreyle etkileşimi
sırasında geçirdiği yaşantılar sonucu oluşur. Her bireyin geçirdiği yaşantılar farklı olduğundan
öğrenme, bireysel bir süreçtir.
Toplum yaşayışında yer edinmek için edinilen bilgi, beceri ve anlayışlara ise eğitim
denir. Eğitim geniş anlamda, bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını
kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Kısaca “istenilen davranışı geliştirme süreci”
olarak da ifade edilebilir. Eğitim farklı şekillerde tanımlanır:
•

Kişinin davranış örüntülerini değiştirme sürecidir.

•

Fiziksel ve sosyal tabiatın insan üzerinde meydana getirdiği tesirlerdir.

•
Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik
değişme meydana getirme sürecidir.

•
İnsan davranışlarında bilgi, beceri, anlayış, ilgi, tavır, karakter ve önemli sayılan
kişilik nitelikleri yönünden belli değişmeler sağlamak amacıyla yürütülen düzenli bir
etkileşimdir.
•

İnsanları belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir.

Öğrenme, yaşantı sonucu davranışta meydana gelen nispeten sürekli değişikliktir.
Çevreye uyum sürecidir. Bu bakımdan, ihtiyaçları daha iyi karşılayacak biçimde düzene koyma
ya da yeni bir durum karşısında bunları yeniden örgütleme anlamına gelir.
Davranışta öğrenme sonucu meydana gelen değişmeleri, olgunlaşmanın etkilerinden ve
geçici fizyolojik değişmelerden ayırt etmek gerekir. Organizmanın içinde var olan yeteneklerin
kendiliğinden gelişmesine ve varabileceği düzeye ualşmasına "olgunlaşma" denmektedir.
Olgunlaşma, organizmanın temelindeki potansiyel güçlerin göreve hazır bir duruma
ulaşmasıdır.
Öğrenme aktif bir oluşumdur ve yaşantılar sonucu meydana gelir. Öğrenmeyi bireyin
kendi tepkileri, etkinlikleri ve yaşantıları yoluyla çevresine uyum tarzını değiştiren davranışlar
geliştirmesi veya davranışlarının farklılaşması olarak tanımlayabiliriz. Bireyin çok fazla
tekrarlanmış uyarıcılara karşı alışma sonucu duyarlılığını kaybetmesi şeklindeki bir davranış
değişikliğine öğrenme diyemeyiz.

2.3. Öğrenmede Temel Kavramlar
•
Davranış: Organizmanın gözlenebilen ya da gözlenemeyen açık ya da örtük
etkinliklerinin tümüdür. Doğuştan gelen davranışlar göz bebeğinin şiddetli ışıkta küçülmesi, az
ışıkta büyümesi gibi refleks davranışlardır. Geçici davranışlar; alkol, ilaç, uyuşturucu madde,
hastalık gibi çeşitli etkilerle ortaya çıkan sonrasında yok olan davranışlardır. Sonradan
kazanılan davranışlar, doğuştan getirilmeyen, öğrenme sonucu ortaya çıkan davranışlardır.
•
İçgüdü: Doğuştan getirilen türe özgü davranış biçimleridir. İçgüdü; bir türün
gelişimsel ve/veya çevresel koşullarda, belli uyarıcılar karşısında belli bir davranış biçimi
sergilemeye yönelik tek tip, kalıtsal, otomatik eğilimdir. İnsanlarda içgüdü değil, içgüdüsel
davranış terimi Bir davranışın içgüdü olabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi
gerekir.
– Doğuştan gelmelidir.
– Bir türün tüm üyelerinde olmalıdır.
– Başka türlerde olmamalıdır.
– Karmaşık bir davranış örüntüsü bulunmalıdır.
•
Refleks: Doğuştan getirilen, belli bir uyarıcıya karşı organizmanın belli ve basit
bir davranış gösterme eğilimidir. Refleks bir uyarıcıya karşı meydana gelen istem dışı tepkidir.
Refleksler sonradan öğrenilmez, doğuştan gelir.

•
Performans: Performans öğrenilenin gözlenebilir hâle dönüşmesidir. Öğrenme
zihinsel süreçler içinde oluşur. Zihinsel süreçler gözlenemediğinden öğrenmenin gerçekleşip
gerçekleşmediğini tespit etmek için öğrenilenin gözlenebilen yönü yani performansı
değerlendirilir.

2.3. Felsefi Akımlara Göre Eğitim
•
İdealizme göre eğitim, özgün ve bilinçli insanoğlunun tanrıya olan yükseltici
uyum çabalarının bitimsiz sürecidir.
• Realist anlayışa göre eğitim, yeni kuşak bireylere kültürel mirası aktararak onları
yetişkinler toplumuna uyuma hazırlama sürecidir.
• Pragmatist anlayışa göre eğitim, bireyin yaşantılarını yeniden inşa yoluyla yetiştirme
sürecidir.
• Marksizme göre insanı çok yönlü eğitme, doğayı denetleyerek onu değiştirecek ve
üretimde bulunacak biçimde yetiştirme sürecidir.
• Naturalizme göre kişinin doğal olgunlaşmasını arttırma ve onun bu özelliğini
göstermesini sağlama işidir.
Eğitimin anlamı hakkındaki görüşe göre ise eğitim sözcüğünün İngilizcesi olan
education- Latince "Educere"den gelir. "Educere" sözcüğü hem bitki ve hayvan hem de
çocukların bakım ve yetiştirilmesi anlamlarında kullanılırdı. İngilizcede de bu kelime genel
manada, çocukların ve hayvanların yetiştirilmesi anlamında kullanılmaktadır. Türkçede,
"eğitim" 1940’larda maarif, tedrisat, talim ve terbiye gibi sözcüklere karşılık gelecek şekilde
ortaya çıkar. Türkçe "eğmek" kökünden türemiştir. Bu kök, bükmek, uygulamak, öğretmek,
yetiştirmek, geliştirmek, alıştırmak, egemenlik altına almak, yenilgiye uğratmak, kırmak ve
yönlendirmek gibi anlamlara gelir. Ziya Gökalp, eğitim kelimesini “Bir toplumda yetişmiş
neslin, henüz yeni yetişmeye başlayan nesle fikirlerini ve hislerini vermesidir.” şeklinde
tanımlar. Durkheim ise eğitim kavramına sosyal açıdan bakanların başında gelir. Ona göre
“eğitim, yetişkin nesiller tarafından, sosyal hayata henüz hazır olmayanlara tatbik edilen bir
tesirden” ibarettir. Bu durumda eğitim; yetişkin neslin, bir plan ve gayeye göre yetişmekte olan
nesillerin gelişimini sağlamasıdır. Eğitimin bir süreç olduğuna ilişkin tanım da şöyledir:
“Eğitim, fertlerin zihinlerini yeryüzünde ahlâka dayalı sosyal düzen kurmalarını sağlayacak
tarzda şekillendirme sürecidir.”

2.4. Öğrenmenin Özellikleri
•
Öğrenme davranışta bir değişikliktir. Bu değişiklik iyiye doğru olabileceği gibi
kötüye doğru da olabilir.
•

Yaşantı sonucu meydana gelen bir değişikliktir.

•
Herhangi bir olayın ya da durumun öğrenme adını alması için değişikliğin
nispeten sürekli olmasının gereği vurgulanmaktadır. Bir süre devam etmeli, kalıcı olmalıdır.
•

Değişen davranışlar gözlenebilmelidir.

Öğrenme davranışta bir değişmenin meydana gelmesi hâlidir. Davranıştaki değişme
oldukça kalıcı ve uzun sürelidir. Yani öğrenme, kalıcı bir davranış değişikliğidir. Öğrenme
bireyin aktif oluşunun birtakım edimlerde bulunmasının veya yaptığı egzersizlerin sonucudur.
Öğrenme gerçekleşmiş ise transfer edilmesi de söz konusudur. Öğrenme doğrudan doğruya
gözlenemez. Gözleyebildiğimiz bireyin performansıdır. Performans ise öğrenme ile birlikte
başka değişkenlerin de ortak fonksiyonudur. Öğrenme kişinin daha sonra karşılaşacağı
durumlara farklı bir yaklaşım göstermesidir. Öğrenme davranışın referans çerçevesindeki işaret
ve ipuçlarında değişme demektir.
Bir insanın yaşamını sürdürebilmesi için çevresiyle sürekli olarak ilişki içinde
bulunması ve organizmanın alt sistemleri arasındaki etkileşimlerin sürmesi gerekir. Bunu
sağlayan bütünleştirici sistemlerin en önemlisi sinir sistemidir. Sinir sistemini oluşturan özgül,
yapısal ve işlevsel birimlere nöron denir. Canlının her türlü davranımı beyinde yer alan nöron
kümesinin etkinliği ile olur. Öğrenme, beyinde birtakım kimyasal, elektriksel değişiklikler ve
sinir sisteminde yeni sinaptik bağların kurulması ile açıklanmaya çalışılmaktadır.
Sinir sistemleri iki grupta incelenebilir:
1- MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ
A -Beyin(serebrum)
I- Arka beyin
II- Orta beyin
III- Ön beyin
B- Omurilik
2- ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ
a- Somatik sinir sistemi
b- Otonom sinir sistemi
Sinir sistemi:
•

Vücudu oluşturan organların uyumlu bir şekilde ve ihtiyaca göre çalışmalarını

sağlar.
•
Varlığımızın dış ortamla olan ilişkilerini düzenler. Böylece ihtiyaçlarımızın
karşılanmasına, varlığımızın zararlı etkilerden korunabilmesine olanak sağlar.

2.4. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
2.4.1. Öğrenenle İlgili Etkenler
•
Türe Özgü Hazır Oluş: Öğrenecek olan organizmanın, istenilen davranışı
göstermesi için gerekli olan biyolojik donanıma sahip olmasıdır. Örnek: Papağana konuşmayı
öğretebiliriz ama kanaryaya öğretemeyiz. Organizmanın neyi öğrenip neyi öğrenemeyeceğini
belirler.
•
Genel Uyarılmışlık Hâli ve Kaygı: Herhangi bir öğrenmenin olabilmesi için
bireyin uyarılmışlık haline gelmesi gereklidir. Kişi tamamen uyanık değilse ve bütün enerjisini
yaptığı iş üzerinde yoğunlaştırmamışsa iyi bir öğrenme gerçekleştirmesi beklenemez. Örnek:
Birey panik hâlindeyken uyarılmışlık düzeyi yüksek, uyku halindeyken uyarılmışlık düzeyi
düşüktür.
•
Olgunlaşma: Organizmanın kendisinden beklenen gelişim görevlerini yerine
getirebilmesi için kalıtımın etkisiyle yaşadığı biyolojik değişiklik sürecidir. Organizma türe
özgü hazır oluş durumuna geldikten sonra olgunlaşma olur. Herhangi bir organın, o organdan
beklenen görevi yapabilecek düzeye gelmesidir.
Örnek: Üç yaşındaki çocuk okuma yazma davranışını gösteremez ama yedi yaşındaki bir
çocuk gösterebilir.
Yaş: Öğrenme hızı eğrileri kişinin takvim yaşı ile ilişkili olarak onun yaşa bağlı olan zekâ
eğrisine paralel bir görünümdedir.
•
Zekâ: Öğrenme hızının kişinin zekâ durumuyla yakın ve doğrudan doğruya bir
ilişkisi vardır. Çünkü zekâ hız ve doğruluk oranı ile doğru orantılıdır.
•
Güdülenme: Güdüler bizi harekete geçiren güçlerdir, yani davranışı bir amaca
doğru başlatan ve sürdüren bir iç şarttır. Öğrenmede güdüler üç yönde önemlidir.
- Güdü davranışı oluşturan en önemli koşuldur.
- Güdü, pekiştirme için gereklidir yani davranışın sürdürülmesini sağlar.
- Güdü davranış değişikliğini de denetler. Böylece organizmanın istenen tepkide
bulunabilme olasılığı artar.
•
Dikkat: Bilincin belli bir noktada odaklanması, toplanması olayıdır. Öğrencinin
öğrenebilmesi için dikkatini derse karşı yoğunlaştırması gerekir. Bu pekiştirme, kaygılandırma
ya da güdüleme yoluyla yapılabilir. Dikkat dağınıklığı konuya karşı yoğunluğu engeller.
Örneğin gürültülü bir ortam, moral bozukluğu vb. durumlar dikkati bozar ve öğrenmeyi azaltır.
•
Aktarım(Transfer): Bir düzeyde yapılan öğrenmenin daha sonra
öğrenilecekleri kolaylaştırmasıdır. Örneğin, karenin alanını öğrenen bireyin üçgenin alanını da

öğrenebilmesi kolay olur. Aktarım olumlu ve olumsuz aktarım olarak iki ana bölümde
incelenebilmektedir.
A- Olumlu Aktarım (Transfer)
İleriye etkin kolaylaştırma: Önceki öğrenmenin sonraki öğrenmeyi kolaylaştırmasıdır.
Örneğin fotoğraf makinesini kullanan birey kamera ile çekim yapmayı kolay öğrenir. Toplamaçıkarma işlemini bilen biri, çarpma ve bölme işlemin daha kolay öğrenir.
Geriye etkin kolaylaştırma: Sonraki öğrenmenin önceki öğrenmeyi daha ustaca ve
etkili yapmayı sağlaması durumudur. Örneğin, önceleri futbol oynayan bireyin sonra basketbol
öğrendiğini ve oynadığını düşünelim. Bireyin yeni öğrenmesi olan basketbol önceki öğrenmesi
olan futbolu daha ustaca oynamasını sağlıyorsa bu geriye etkin kolaylaştırmadır.
B- Olumsuz Aktarım (Transfer)
İleriye ket vurma: Önceki öğrenmenin yeni öğrenmeyi karıştırması ve
zorlaştırmasıdır. Birey daha önce iyi bildiği bir şarkının sözlerinden dolayı yeni öğrendiği
şarkının sözlerini karıştırması örnek olarak gösterilebilir.
Geriye ket vurma: Yeni öğrenmenin önceki öğrenmeyi karıştırması ve
zorlaştırmasıdır. Örnek olarak bireyin İngilizcede yeni öğrendiği bazı kelimelerin karşılığı ile
Fransızcada önceden öğrendiği bazı kelimelerin karşılığını karıştırması ve unutması
gösterilebilir.

2.4.2. Öğrenme Yöntemiyle İlgili Etkenler
•
Öğrenmeye Ayrılan Zaman: Öğrenmeye ayrılan zaman dikkate alındığında
öğrenme yöntemlerinin aralıklı ya da toplu bir şekilde uygulanmasının öğrencinin öğrenmesini
etkilediği görülür. Aralıklı çalışma ilgili konunun her gün ya da her hafta tekrar edilmesi
anlamına gelir. Toplu çalışma ise derse sadece sınav zamanı çalışmayı ifade eder.
•
Öğrenilen Konun Yapısı: Ele alınan konunun yapısına göre öğrenme
yöntemleri parçalara bölerek çalışma ve bütün hâlinde çalışma olarak ikiye ayrılabilir.
Hangisinin daha yararlı olduğu ele alınan konuya göre değişir. Genel olarak eğitim sistemleri
parçalara bölerek öğrenmenin kolay ve uygun olduğu konu ve dersleri içermektedir. Burada
önemli olan, konunun bütünü hakkında bir fikir edinerek hangi noktaya kadar parçalanmasının
uygun olacağına karar vermektir.
•
Öğrencinin Aktif Katılımı: Öğrencinin aktif veya pasif oluşu dikkate
alındığında öğretim yöntemleri dinleme-okuma-yazma-anlatma şeklinde bir dizi üzerinde
yerleştirebilir. Dinleme durumunda öğrenci pasif, anlatmada ise aktif bir durumdadır. Anlatma
yöntemine doğru gidildikçe öğrenme artmaktadır. Yazma geri bildirim sağlamadığı için
anlatımdan daha az öğrenme sağlar.
•
Geri Bildirim: Öğrenme yöntemi olmamakla beraber bu bağlamda
vurgulanması gereken diğer bir nokta, öğrenme sonucunun hemen bilinmesidir. Başka bir

ifadeyle iyi bir öğrenimin gerçekleşebilmesi için öğrencinin öğrenip öğrenmediği veya ne kadar
öğrendiği ile ilgili olarak bilgilendirilmesi gerekir. Örneğin: Öğrenci sınava girmişse sınav
sonucunu en kısa zamanda öğrenmelidir ki doğru cevaplayıp cevaplamadığını test edebilsin.

2.4.3. Öğrenme Malzemesiyle İlgili Etkenler
•
Algısal Ayırt Edilebilirlik: Algının birtakım temel kuralları vardır, bunlardan
biri de çevresindeki uyarıcılardan ayırt edilebilmesidir. Örneğin: Bir manzarada önce hareketli
nesneler dikkati çeker. Etrafındaki renklerden çok farklı (zıt) renkte olan nesneler daha önce
fark edilir.
•
Anlamsal Çağrışım: Ele alınan konu başka bazı bilgi birikimleriyle ilgili
olmalıdır. Örneğin: Bir kelime söylendiğinde, öğrencinin aklına ilgili diğer kelimeler
gelebilmelidir. Öğrencinin zihnindeki diğer kelimelerle bağlantısı olmayan kelimelerin
öğrenilmesi zor olur ve bunlar unutulabilir. (Peynir denince süt, inek ve kahvaltı akla gelir.)
•
Kavramsal Gruplandırma: Birçok bilgi veya kavram ile karşı karşıya
kalındığında, öğrenme malzemesinin birtakım gruplar hâlinde bütünleştirilebilmesi onun
öğrenilebilirliğini arttırır. Birbirlerine kavramsal açıdan yakın veya benzer olan kavramlar
öğrenmede kolaylık sağlar.

2.5. Eğitim Türleri
2.5.1. Formal Eğitim
•
eğitimdir.

Amaç ve kuralları önceden belirlenerek planlı ve programlı olarak yürütülen

•
Formal eğitim, eğitimin kurumsallaştırılmış hâlidir. Bireyde davranış değişikliği
meydana getirmek üzere bilinçli, planlı, kontrollü ve kasıtlı bir biçimde öğretim ortamı
düzenlenir.
•
bellidir.

Profesyonel kişiler tarafından verilir ve varılmak istenen hedefler önceden

2.5.2. Örgün Eğitim
•
Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, açıköğretim, uzaktan
öğretim vs. şeklinde gruplandırılabilir.
•

Yaş bellidir.

•

Kademeler ön koşuldur.

•

Millî Eğitimin temel amaçları vardır.

2.5.3. Yaygın Öğretim
•
sıralanabilir.

Halk eğitimi, dershaneler, özel kurslar, hizmet içi eğitim kursları vs. şeklinde

•

Belli bir yaş sınırı yoktur.

•

Kademe ve ön koşulluk yoktur.

•

Bireyin amaçları vardır.

2.5.4. İnformal Eğitim
•
eğitimdir.

Bir amaca ve plana bağlı olmadan yaşam içinde kendiliğinden gerçekleşen

•
kazanır.

Birey çevresindeki bireylerden, iletişim araçlarından etkilenerek bu eğitimi

•
Bu eğitim genellikle arkadaş, aile ve iletişim araçları aracılığıyla ortaya çıkar.
Yer, mekân ve ortam değişebilir.

2.6. Kültür ve Eğitim
Kültür: İnsanoğlunun oluşturduğu maddi ve manevi her türlü şeydir. Bütün
insanoğlunun oluşturduğu yaşam biçimidir.
Kültürleme: Çoğunlukla eğitim kavramıyla eşdeğer anlamı taşıyan kültürleme “bireyin
doğumundan ölümüne kadar geçen süreçteki elde ettiği kazanımları içeren bir durum” dur.
Kültürleme faaliyetinde toplum kendisini oluşturan bireyleri birtakım bilgi, beceri, tecrübe ve
alışkanlıklarla donatmaya çalışır.
Kültürlemenin çeşitleri şunlardır:
•
Zoraki Kültürleme: Kültürel değerlerin bireylere ya da toplumlara zorla kabul
ettirilmesi sürecidir. Bireylerin gelenek- görenek, din ve dillerinin değiştirilmeye zorlanması
bu tür kültürlemeye örnek olarak gösterilebilir.
•
Gelişigüzel Kültürleme: Kültürel değerlerin bireylere ya da toplumlara
gelişigüzel yollarla kabul ettirilmesi ya da aktarılması sürecidir. Bireylerin başka bir dini kendi
isteğiyle kabul etmesi; yeme, içme, giyinme gibi alışkanlıklarını değiştirmesi bu tür
kültürlemeye örnektir.
Kasıtlı Kültürleme: Kültürel değerlerin bireylere ya da toplumlara planlı, programlı,
amaçlı bir şekilde aktarılması sürecidir. Bu anlamda okullarda yürütülen her türlü eğitimöğretim etkinlikleri (örneğin bir çocuğun anadilini okulda belirli bir plan ve program dahilinde
öğrenmesi) kasıtlı kültürleme içerisindedir.
Kültür, kişiliği büyük oranda etkiler. İnsanlığın birikimine kültür adı verildiğine göre
öğrendiğimiz her şey kültürün parçasıdır. Tüm insanlık insan kültürüne, toplumlar toplum
kültürüne, yerel halklar halk kültürüne katkı yapar. İnsan özelden genele kültürlenir ve kendisi
de kültüre bir katkı sağlayarak yaşar. Eğitim insanı kültürlendirme etkinliğidir denilebilir.

İnsanların deneyimlerini insanlara aktarma çabasıdır. Bir anlamda kültür eğitimin de içinde
olduğu en geniş insan birikimidir. Her şey kültürden etkilenir ve kültürü etkiler.

2.7. Eğitimde Gelişimin Önemi
Gelişimin ana ilkelerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:
•
Gelişim, kalıtım ve çevrenin etkileşiminden oluşur. Bireyin gelişimi,
kalıtımdan getirdiği özellikler ile çevreden edindiği bilgi, beceri ve tutumların etkileşimiyle
şekillenir.
•
Gelişim sürekli, birikimli ve dönemseldir. Her dönem gelişimde bir aşamayı
meydana getirir. Bu aşamalar aynı zamanda bir sonraki aşamanın temelini oluşturur.
•
Gelişim bir bütündür. Bir alandaki gelişim seviyesi diğer alanı etkiler. Fiziksel
gelişimi iyi olan bir bireyin sosyal gelişimi, duygusal gelişimi, kimlik gelişimi olumlu etkilenir.
•
Gelişimin kendine özgü yönelimleri vardır.Gelişimin baştan aşağı, içten dışa
ve genelden özele gibi yönelimleri vardır. Anne rahmindeki büyüme baştan aşağıya diğer
organlara doğru olur. Daha sonra büyüdükçe parmak uçlarındaki sinirlere doğru gelişir.
•
Gelişim, ardışık ve düzenli bir ilerleme ile gerçekleşir. Gelişim basamakları
birbirine bağlıdır. Önce emekleyen bir çocuk sonra ayakta durabilir ardından da
yürüyüp koşabilir.
•
Gelişimde bireysel ayrılıklar vardır. Her bireyin gelişim hızı aynı değildir.
Gelişim ödevlerini bir birey daha önce yerine getirirken bir diğeri daha sonra getirebilir.
Bir çocuk daha önce konuşmaya başlarken bir diğeri daha sonra konuşabilir.
•
Gelişimde her alanın hızı her zaman aynı olmaz. Gelişimin hızı her alan için
her dönemde aynı değildir. Bir dönemde fiziksel gelişim hızlı olurken aynı dönemde bilişsel
gelişim yavaş olabilir. Örneğin ergenlikte fiziksel gelişim hızlı olur, bilişsel gelişim yavaşlar.
•

Gelişim baştan ayağa, içten dışa doğrudur.

•

Gelişimin hızı her yaşta aynı değildir.

•

Gelişim; kalıtım, çevre ve zamanın ortak etkileşim sonucudur.

•

Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.

•

Gelişim süreklidir ve belli aşamalarla gerçekleşir.

•

Gelişim genelden özele doğrudur.

•

Gelişimde kritik dönemler vardır.

Her gelişim döneminde ve normal gelişim sürecinde bireyin gerçekleştirmesi beklenen
belli görevler vardır. Bu görevlere "gelişim görevleri" ya da "gelişim ödevleri" adı verilir. Bu
kavramı ilk defa Havighurst kullanmıştır. Birey, içinde bulunduğu döneme ait gelişim
ödevlerini başarı ile tamamlayacak olursa, kendine olan güveni artar, mutlu ve huzurlu olur;
daha sonraki gelişim dönemi ödevlerinin de daha kolay üstesinden gelir. Gelişim ödevlerinde
başarısız olursa kendine olan güven sarsılır, huzursuzluk ve sıkıntılar ortaya çıkar; daha sonraki
gelişim ödevlerinin başarılmasında güçlüklerle karşılaşır. Farklı bireylerden aynı anda aynı
gelişim ödevini yerine getirmesi beklenmez. Bu ödevleri daha erken ya da daha geç yerine
getirebilir.
Doğum öncesi dönemi gelişim görevleri: Döllenmeden doğuma kadar geçen ortalama
280 gün içinde tespit edilmiş gelişim görevi çocuğun sağlıklı bir beden yapısına sahip olmasıdır.

2.7.1. Bebeklik Dönemi Gelişim Ödevleri ( 0–2 Yaş )
•

Doğum sonrasında çevredeki değişikliklere uyum

•

Nefes almaya alışma

•

Emmeyi öğrenme

•

Belli zamanlarda uyumayı ve uyanık kalmayı öğrenme

•

Katı yiyeceklere alışma

•

Tuvalet alışkanlığını kazanma

2.7.2. İlk Çocukluk(Oyun Çağı) Dönemi Gelişim Ödevleri (2–6)
•

Yürüme ve koşmayı öğrenme

•

El ve göz koordinasyonu sağlama

•

Öz bakım becerileni edinme (yemek yeme, giyinebilme gibi) kazanma

•

Cinsiyet farklılıklarını öğrenme

•

Anne-baba, kardeş, yaşıtlarla yakın ilişki kurmayı öğrenme

•

Toplumun doğru ve yanlış olarak kabul ettiği kuralları öğrenmeye başlama

2.7.3. İkinci Çocukluk Dönemi Gelişim Ödevleri (İlkokul, 6–12 Yaş)
•

Bedenini tanıma, kabullenme ve olumlu tutumlar geliştirme

•

Yaşıtlarıyla iyi ilişkiler kurmayı öğrenme Cinsiyet rollerini kazanma

•

Okuma yazma matematik gibi temel okul becerişlerini kazanma

•

Vicdan ve değerler sistemi oluşturma

•

Kişisel bağımsızlığını kazanma

2.7.4. Ergenlik Dönemi Gelişim Ödevleri ( 12–18 Yaş )
•

Her iki cinsiyetteki yaşıtları ile yeni ve daha olgun ilişkiler kurma

•

Cinsiyetlerine uygun sosyal rolleri kazanma

•

Duygusal bağımsızlığını kazanma

•

Bir meslek seçme ve buna hazırlanma

•

Evliliğe ve aile kurmaya hazırlanma

•

Toplumsal sorumlulukları isteme ve gerçekleştirme

•

Kendine özgü bir değerler sistemi geliştirme

2.7.5.Genç Yetişkinlik Dönemi Gelişim Ödevleri ( 20–30 Yaş )
•

Bir mesleğe hazırlanma

•

Bir işe girme ve bir meslekte ilerleme

•

Toplum tarafından onaylanan bir sosyal gruba girme

•

Bir eş seçme ve eşiyle hayatını sürdürebilme

•

Çocuk yetiştirme

•

Evin yönetimine katılabilme

•

Toplumsal sorumlulukları alma

2.7.6. Orta Yetişkinlik Dönemi Gelişim Ödevleri ( 30–60 Yaş )
•

Yetişkinlere özgü toplumsal sorumlulukları alabilme

•

Ekonomik yaşam koşullarını oluşturma ve devam ettirme

•

Sorumluluk sahibi yetişkinler olmalarında ergenlik çağındaki gençlere rehberlik

•

Boş zamanlarını değerlendirecek etkinlikler geliştirme

etme

2.7.7. İleri Yetişkinlik Dönemi Gelişim Ödevleri (60–70 Yaş )
•

Azalan fiziksel güç ve bozulan sağlığa uyum sağlama

•

Emeklilik ve azalan gelire uyum sağlama

•

Eşinin ölmesiyle ortaya çıkan yeni koşulara uyum sağlama

•

Yaşıtlarıyla yakın ilişkiler kurma

•

Kendi durumuna uygun fiziksel yaşam koşullarını düzenleme

•

Toplumsal sorumluluklarını yerine getirme

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Öğrenme kavramı, öğrenmenin özellikleri ve öğrenmeyi etkileyen faktörler hakkında
bilgi verilmiştir. Eğitim türleri ve kültür ile eğitim arasındaki ilişki tartışılmıştır. Eğitimde
gelişimin ana ilkeleri ile insanın farklı yaşam süreçleri ve dönemlerindeki eğitim ödevleri
konusunda bilgi verilmiştir.

Bölüm Soruları
1)
“Organizmanın gözlenebilen ya da gözlenemeyen açık ya da örtük etkinliklerinin
tümü” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Refleks
B)
İçgüdü
C)
Davranış
D)
Performans
E)
Gözlem
2)
“Öğrenilenin gözlenebilir hâle dönüşmesi” olarak açıklanan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Refleks
B)
İçgüdü
C)
Davranış
D)
Performans
E)
Gözlem
3)
Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen faktörler arasında yer alan “öğrenen ile
ilgili etkenler” den biri değildir?
A)
Yaş
B)
Zekâ
C)
Güdüleme
D)
Dikkat
E)
Geri bildirim
4)
Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen faktörler arasında yer alan “öğrenme
yöntemi ile ilgili etkenler” den biridir?
A)
Yaş
B)
Geri bildirim
C)
Güdüleme
D)
Dikkat
E)
Zekâ
5)
Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen faktörler arasında yer alan “öğrenme
malzemesi ile ilgili etkenler” den biridir?
A)
Yaş
B)
Geri bildirim
C)
Anlamsal Çağrışım
D)
Dikkat
E)
Zekâ

6)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi formal eğitimin özelliklerinden biri değildir?
Amaç ve kuralları önceden belirlenir.
Formal eğitim, eğitimin kurumsallaştırılmış hâlidir.
Profesyonel kişiler tarafından verilir.
Planlı ve programlı olarak yürütülen eğitimdir
Bir amaca ve plana bağlı olmadan yaşam içinde kendiliğinden gerçekleşen eğitimdir.

7)

İnsanoğlunun oluşturduğu maddi ve manevi her türlü şeye ………… denir.

8)

Gelişimde her alanın hızı her zaman ………… olmaz.

9)

Bilincin belli bir noktada odaklanması, toplanması olayına………..denir.

10)
Doğuştan getirilen, belli bir uyarıcıya karşı organizmanın belli ve basit bir davranış
gösterme eğilimine………….denir.
Cevaplar: 1-C, 2-D, 3-E, 4-B, 5-C, 6-E, 7-kültür, 8-aynı, 9-dikkat, 10-refleks.

3. SAĞLIK EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ
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Bu bölümde sağlık ve eğitim kavramlarının ortak bir payda üzerinde birleştirilerek insan
ve toplum sağlığını koruyucu, geliştirici etkisinin nasıl ortaya çıkarılacağı konusunda bilgi
verilecektir. Sağlık eğitimi konularının ana başlıkları, temel sağlık hizmetlerinde sağlık
eğitiminin yeri, önemi ve uygulamaları hakkında bilgi verilecektir.

3.1. Sağlık ve Eğitim
Bir toplumda “yaygın görülen sağlık sorunları, bunların önlenmesi ve denetimi ile ilgili
olarak halkın eğitilmesi” temel sağlık hizmetlerinin en başında yer alır.
Kişilerde; sağlıkla ilgili düşünce, kavram, inanç, tutum, davranış ve yaşam biçimi
değişikliği oluşturmak amacıyla yapılan öğretiler sağlık eğitimi olarak tanımlanmaktadır.
Sağlık eğitiminin amacı, bireyin ve toplumun gereksinimlerini karşılayacak, sağlıklı yaşam için
kişilerin sağlıklarını korumalarını ve geliştirmelerini, tedavi olanaklarından yararlanmaları ve
olumlu bir çevre yaratmalarını sağlayacak davranış değişikliğini oluşturmaktır.
Toplumun sağlık eğitiminden yararlanacak gruplarının özelliklerinin ortaya konması
gerekir. Bütün sağlık personelinin, sağlık eğitimini yapabilmesi için yeterli bilgiye sahip
bulunması ve eğitme yeteneğini kazanmış olması gereklidir.
Sağlık eğitiminin metodları, bireysel ve grup eğitimi şeklindedir.
a.
Bireysel eğitim metodunda; başvurulan sağlık personeli, kişileri, kendi sorunları
için tek tek eğitir. Hekimin muayene sırasında veya bitiminde hastayı eğitmesi ferdî eğitimdir.
Ev ziyaretlerinde, ziyaretçi hemşirenin ev kadınını veya evdeki diğer kişileri eğitmesi de bir

ferdî eğitim örneğidir. Eğiten ve eğitilen karşılıklı, birebir oldukları için grup eğitimine nazaran
daha etkili bir sistemdir.
b.
Grup eğitiminde; grup birkaç kişiden, birkaç yüz kişiye, ulusal seviyeden dünya
seviyesine kadar toplulukları içine alır.
Grup eğitimlerinde, eğitimin daha etkili olması ve eğitilenlerin ilgilerinin devamının
sağlanması amacıyla çeşitli eğitim araçlarından yararlanılması gerekir (slayt gösterileri, radyo,
TV, internet, afişler, broşürler, reklam panoları vb.).
Sağlık eğitiminde konu seçimi ile ilgili eğitim programlaması iki bölümde ele
alınmalıdır.
1.
Genel konuları içeren (rutin) sağlık eğitimi (kişisel hijyen, çevre sağlığı
tedbirleri, beslenme, çocuk bakımı, evde hasta bakımı, ağız-diş sağlığının korunması)
2.
Çeşitli etkilerle ortaya çıkan ve devamlı olmayan sorunların çözümüne yönelik
konuları içeren sağlık eğitimi (Bir kolera epidemisi, göç olayı, gıda zehirlenmeleri vs.)
Toplumun içinde bulunduğu koşullar ve karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak sağlık
eğitimi yapılırken yetersiz koşulların düzelmesine, sorunların çözümüne yardımcı olacak bazı
olanakların topluma sağlanması eğitimi daha etkili ve inandırıcı yapar.
Sağlık eğitiminde başlıca aşağıdaki konular ele alınır:
•

İnsan biyolojisi

•

Hijyen

•

Beslenme

•

Çevre sağlığı

•

Dejeneratif hastalıklardan korunma

•

Kazalardan korunma

•

İlk yardım

•

Gebelik dönemi

•

Ana-çocuk sağlığı

•

Aile planlaması

•

Bulaşıcı hastalıklar

•

Sağlığa zararlı alışkanlıklar

•

Evlilik öncesi dönem

•

Ruh sağlığı

•

Ağız-diş sağlığı

•

Sağlık kuruluşlarından yararlanma

Sağlık eğitiminin topluma verilirken toplumun hangi kesimlerine öncelik tanınacağı da
eğitimin etkinliği ve kalıcı oluşunun bir belirleyicisidir. Bu sıralama genellikle şu şekildedir.
1.

Ev kadınları

2.

Okul çocukları

3.

Organize topluluklar

4.

Köy toplumu

5.

Şehir toplumu

Aile içinde çocuk bakımı, ailenin beslenmesi, yaşanan yerin temizliği, yaşlılara
bakılması konularında sorumluluğun büyük bir bölümünü ev kadınları üstlendiğinden ve
gebelik, loğusalık, emzirme dönemlerinde ev kadınlarının hastalanma riskleri yüksek
olduğundan, sağlık eğitimi öncelikle ev kadınlarına yapılmalıdır.
Okul çağı çocukları öğrenmeye, eğitilmeye çok uygundur. Bu gruba alışkanlık
kazandırmak, onları uygun davranışlara yönlendirmek yaşlı gruba göre daha kolay ve kalıcı
olduğundan sağlık eğitiminde önceliklidir.
Bireysel eğitim ile herkese ulaşmak, çok sayıda eğitici sağlık personeli gerektirir. Bu
nedenle bu uygulama çoğu kez pratiğe geçirilemez.
Grup eğitiminde, eğitimi yapacak olanlar ise sağlık personeli tarafından yeterince
eğitilmiş, inandırılmış toplum liderleri dediğimiz kişiler olmalıdır. Bunun nedeni sağlık
personelinin her zaman halka yakın olamaması, konuların bilimsel konuşmalarla aktarılması ve
her zaman anlaşılamamasıdır. Ayrıca halkın çoğunluğu, yeni fikirleri, görüş ve davranışları,
kendi toplumu içinde devamlı olarak yaşayan, bilgisine ve tecrübesine inandığı, saygı duyduğu
kimselerden öğrenirse daha kolay ve çabuk benimser.
Toplumun daha önceki sağlık seviyesi ile eğitim sonrasındaki sağlık seviyesinin
karşılaştırılması sağlık eğitiminin ne ölçüde başarılı olduğunun belirlenmesi imkanını verir.
Toplumların sağlık seviyelerini gösteren başlıca kriterler şunlardır;
1.

Bebek ölüm oranı

2.

Anne ölüm oranı

3.

Ortalama yaşam süresi,

4.

Bulaşıcı hastalıkların ve paraziter enfeksiyonların yaygınlık durumu

5.

Dejeneratif hastalıkların toplumdaki oranı

6.

Beslenme durumu

7.

Nüfus artış hızı ve bunun yarattığı sorunlar

8.

Düşükler ve yarattığı sorunlar

3.2. Temel Sağlık Hizmetlerinde Eğitimin Yeri
Bir toplumda sağlığın korunması ve geliştirilmesi için mutlaka gerekli olan ve Alma Ata Bildirgesi'nde (1978) Temel Sağlık Hizmetlerinin (TSH) sağlanması için vazgeçilmez
olarak belirtilen etkinlikler şunlardır:
- Sağlık eğitimi çalışmalarının yapılması
- Beslenme durumunun geliştirilmesi
- Temiz su sağlanması ve çevre sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması
- AÇS ve AP hizmetlerinin yaygınlaştırılması
- Başlıca bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık hizmetlerinin sağlanması
- Endemik hastalıkların denetimi
- Sık görülen hastalıklar ve yaralanmaların uygun tedavisi
- Temel ilaçların sağlanması
Görüldüğü gibi "yaygın görülen sağlık sorunları, bunların önlenmesi ve denetimi ile
ilgili olarak halkın eğitilmesi" Temel Sağlık Hizmetlerinin (TSH) 'nin ilk maddesidir. İnsan
sağlığındaki ilerlemeler sağlık bilimlerindeki gelişmelerin yanı sıra insanların bu gelişmeler
doğrultusunda yaşam biçimlerini değiştirmelerine bağlıdır. Bu değişmeyi sağlamada, sağlığın
korunmasında ve geliştirilmesinde en önemli yöntemlerden birisi "sağlık eğitimi"dir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eksperler komitesi sağlık eğitimini şöyle tanımlamıştır:
"Sağlık eğitimi, kişilere sağlıklı yaşam için alınması gereken önlemleri benimsetmeye
ve uygulamaya inandırmak; kendilerine sunulan sağlık hizmetlerini doğru olarak kullanmaya
alıştırmak; sağlık durumlarını ve çevrelerini iyileştirmek amacıyla, birey olarak ya da topluca
karar aldırmaktır." Sağlık eğitiminin amacı; bireyin ve toplumun gereksinimlerini karşılayacak,
sağlıklı yaşam için kişilerin sağlıklarını korumalarını ve geliştirmelerini, tedavi olanaklarından
yararlanmalarını ve olumlu bir çevre yaratmalarını sağlayacak davranış değişikliği
oluşturmaktır.

Kişilerin ve toplumların sağlıklarını korumak, hastalananların tedavisini yapmak
iyileşmenin tam olmadığı durumlarda başkalarına bağımlı olmadan yaşamayı sağlamak ve
toplumların sağlıklarını daha iyi durumlara getirmek için yapılan planlı çalışmaların tümüne
“sağlık hizmeti” denmektedir. Sağlık hizmetlerinin temel amacı sağlığın korunmasıdır. Sağlık
hizmetinin temel alanları şunlardır:
• Koruma
• Tedavi
• Rehabilitasyon
Çağımızın sağlık hizmetleri anlayışı, 1978 yılında Kazakistan’ın Alma- Ata şehrindeki
hemen hemen bütün ülke ve uluslararası kuruluşların katılımı ile ve UNİCEF ve DSÖ’nün
önderliğinde gerçekleştirilen “Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı”nda şekillendirilmişitr.
Temel Sağlık Hizmetleri (TSH):
• Sağlık hizmetlerinin genelini ilgilendiren bir görüştür.
• Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde anahtardır.
• Sağlık hizmetlerinin ilk basamağıdır.
• Bir faaliyetler topluluğudur.
TSH içinde belli başlı sekiz tane hizmet bulunmaktadır. Bunlar:
• Ana çocuk sağlığı ve aile planlanması
• Başlıca enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklama
• Yerel endemik (yerleşik, o alanda sürekli bulunan) hastalıklardan koruma ve kontrol
• Sık görülen hastalıklar ve yaralanmalara karşı uygun tedavi
• Toplumun sağlık sorunlarını çözmek amaçlı sağlık eğitimi yapılması
• Uygun beslenme ve gıda temini
• Güvenli su ve temel sanitasyonun sağlanması
• Temel ilaçların sağlanması
Bir görüş olarak Temel Sağlık Hizmetleri (TSH) kavramını ele alırsak dört nokta son
derece önemlidir:
a. Sosyal eşitlik: Sağlık hizmeti doğuştan kazanılmış bir haktır ve tüm topluma, en uzak
noktaya kadar sosyal adalet anlayışı içerisinde hizmet götürülmelidir.

b. Öz sorumluluk: Herkes kendi sağlığının önemini bilmeli ve kendinden, çocuklarından
sorumlu olmalıdır.
c. Sağlık hizmetlerinin boyutu: Sağlık hizmetleri yürütülürken diğer sektörlerden de
yardım alınmaktadır.
d. Uluslar arası dayanışma: Sağlık tüm dünya ülkelerini ilgilendiren bir konudur ve bu
konu ile ilgili olarak gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık hizmetlerinin
kalkınması ve gelişmesi için mutlaka destek olması gerekmektedir.
Örgütlenme olarak Temel Sağlık Hizmetleri ( TSH)
Bir ülkedeki sağlık örgütlenmesinde şu başlıklara uyuluyorsa o ülkede TSH’ne
uygunluk söz konusudur. Uyulması gereken temel başlıklar şu şekilde sınıflandırılabilir:
• Toplum sağlık hizmetlerine katılmalıdır.
• Sağlık hizmetleri ekip anlayışı ile sunulmalıdır.
• Hasta sevki basamaklandırılmalıdır.
• Entegre hizmet anlayışı olmalıdır.
• Hizmetler sürekli olmalıdır.
• Sağlık açısından riski tespit edebilmek için ev ve iş yerlerine kadar ulaşan bir sağlık
sistemi kurulmuş olmalıdır.
• Oluşturulan hizmet modeli kişilerin kendi sağlıklarından sorumlu olmalarını destekler
şekilde olmalıdır.
• Oluşturulan hizmet modeli o ülkenin koşullarına ve toplumuna uygun özellikte
olmalıdır.
İlk basamak sağlık hizmeti Temel Sağlık Hizmetleri (TSH)’nin en yaygın kullanıldığı
alandır. İlk basamak sağlık hizmeti, koruyucu hizmetlerle evde ve ayakta tedavi hizmetlerinin
bir arada verildiği bir hizmet basamağıdır. Halkın ilk başvuru yaptığı basamaktır. Bu basamakta
tanı ve tedavi hizmeti yapılamayan hastaların ikinci basamak sağlık hizmetine sevk edilmesi
uygundur.
Faaliyetler grubu olarak Temel Sağlık Hizmetleri'nin en azından Alma-Ata'da belirtilen
hizmet (ana çocuk sağlığı ve aile planlanması, temiz içme suyu temini, halkın sağlık eğitimi
gibi) kısmını içermesi gerekmektedir.
Günümüzde halk sağlığı anlayışı içerisinde Alma-Ata Bildirgesi’nin temel ilkeleri yer
almaktadır. Bunlar :
1- Toplumsal eşitlik: Sağlık hizmetleri doğuştan kazanılmış bir haktır.

2- Sürekli hizmet: Herkese her yerde ve her zaman hizmet sunulması anlamındadır.
Yerleşik hizmetin sunulamadığı durumlarda da gezici hizmet birimleri kurulmalıdır.
3- Çevreyle bütünlük: Kişi fiziksel, biyolojik ve sosyal çevresiyle bütün olarak ele alınır.
4- Yaşamın bütünlüğü: İnsan hayatının doğum öncesi dönemden ölüme kadar geçen
süre içerisinde bir bütün olarak ele alınması gereklidir. Dolayısıyla insanlar sadece hasta iken
değil sağlıklı oldukları zaman içinde de sağlık hizmeti alabilmelidirler.
5- Toplumsal etmenler: Hastalıkların temelinde sadece fiziksel ve biyolojik nedenler yer
almaz. Bunlara ilave olarak toplumsal ve kültürel nedenler de son derece önemlidir
6- Entegre hizmet: Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerin birlikte ele
alınması anlamındadır.
7- Öncelikli hizmet: Hastalıklardan korumak, hastalıkların oluşumunu önlemek, her
zaman için tedavi etmekten çok daha kolay ve ucuzdur. Koruyucu hizmetleri götürürken bazı
grupların öncelikli hizmet alması gerekir. Bu gruplara örnek 15-49 yaş grubu doğurgan çağ
kadınları, 0-6 yaş grubu çocuklar, yaşlılar, özürlüler vb. verilebilir.
8- Öncelik: Önemli hastalıklara öncelik verilmelidir.
9- Kademeli hizmet: Hastaların ilk başvuru yeri birinci basamak (aile sağlığı merkezi)
olmalıdır. Buralarda tedavi edilemeyen kişilerin ikinci basamak tedavi merkezleri olan
hastanelere sevk edilmesi gereklidir.
10- Ekip hizmeti verilmelidir.
11- Sağlık kalkınma ilişkisi: Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi sağlık düzeyinin
yükselmesini sağlayacağı gibi sağlıklı toplum ekonomik gelişmeyi daha da arttırır.
12- Katılımlı hizmet: Halkın sağlık hizmetlerini benimsemesi ve bunlara gereken önemi
vermesi hizmetlerin daha da gelişmesini sağlar.
13- Evrensellik: Sağlık sorunları ülkeden ülkeye değişmekle birlikte sağlıklı olmak tüm
ülkeleri ilgilendiren bir konudur.

3.4. Sağlık Eğitiminin Temel Konuları
a. Kişisel hijyen eğitimi: Temizlik, beslenme giyinme, uyku, dinlenme, ruhsal dinlenme,
boş zamanları değerlendirme ve spor yapma.
b. Çevre sağlığı (sanitasyon) eğitimi: Yeteri kadar temiz su temini, katı, sıvı atıkların
zararsızlaştırılması, besin denetimi ve sanitasyonu, vektörlerin kontrolü ve vektörlerle savaş,
konut hijyeni, kazalardan korunma çalışmaları, endüstri hijyeni, gürültü ile savaş, iyonizan
radyasyonlardan korunma, hava kirliliği ile savaş.
c. Kazalardan korunma eğitimi

d. İlk yardım eğitimi
e. Ana ve çocuk sağlığı eğitimi: Ana sağlığı, çocuk sağlığı, büyümenin izlenmesi,
ishalde ağızdan sıvı verme, anne sütü ile beslenme, aşılama.
f. Aile planlaması eğitimi
g. Bulaşıcı hastalıklardan korunma eğitimi
h. Sağlığa zararlı alışkanlıklar eğitimi
ı. Dejeneratif hastalıklardan korunma eğitimi

3.4. Sağlık Eğitiminde Genel İlkeler
a. Açık amaç ilkesi: Her eğitim programında amaçlar açıkça belirlenmelidir.
b. Bireysel farklılık ilkesi: Eğitimde bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır.
c. Sıra ilkesi: Kişiye ne öğretilecekse öğretilsin onun bildiklerinden başlanmalıdır.
d. Doğru uygulama ilkesi: Eğitim yaşantıları gerçek yaşama benzer olmalı ve eğitimde
gerçek yaşamdakine yakın araç gereçler ve örnekler kullanılmalıdır.
e. Sonuçların doğruluğu ilkesi: Eğitimin her evresinde ölçülebilir ve gözlenebilir
değerlendirme yöntemleriyle sonuçların doğruluğu denetlenmelidir.

3.5. Sağlık Eğitimini Etkileyen Etmenler
Eğitim verilecek kişiler dikkate alındığında sağlık eğitimini etkileyen birçok etmen
olduğu görülmektedir ve eğiticilerin bu etmenleri dikkate alması eğitimin başarısı açısından
oldukça önemlidir. Bunlar:
a. İçsel etmenler: Fizyolojik ve psikolojik etmenlerdir.
b. Dışsal etmenler: Kültürel, sosyal, toplumsal ve ekonomik etmenlerdir.
İçsel faktörler bir insanın iç dünyasını anlatır ve organizmasında oluşur. Organizmada
sinir sistemi, kaslar ve bezler yoluyla tepkide bulunur. Bu tepkiler ya açık ya kapalı olur. Açık
tepkiler gözle görülebilen davranışlardır. Kapalı tepkiler ise organizmanın kendisi tarafından
algılanabilen fizyolojik ve psikolojik birtakım oluşumlardır. Bunlara içsel faktörler denir.
İçsel etmenler: Her insan doğuştan ölüme kadar hiç aralıksız devam eden fizyolojik,
anatomik ve psikolojik değişiklikler olarak tanımlanan gelişim göstermektedir. Fizyolojik ve
anatomik değişikliklerde vücut gelişimine paralel olarak düşünme ve duygulanma gibi karışık
psikolojik olaylar da gelişmektedir. İşte bu gelişim hayatın sonuna doğru kuvvetlerin azalması
şekline dönüşür. Örneğin kişide görme yeteneği 20-25 yaşlarında en yüksek düzeydedir. 40-45
yaşlarında ise azalmalar görülür. Herhangi bir fonksiyonun geliştirilmesi, bilgi ve beceriler
kazanılabilmesi için bireyin belli seviyede olgunlaşmış ve bu alanda bazı yaşantıları bilgi ve

becerileri kazanmış olması gerekir. Buna fizyolojik ve psikolojik olarak hazır olma denir. Kişi
fizyolojik ve psikolojik olarak hazır olmadığı bir yetiyi o alanda ne kadar çalışırsa çalışsın tam
bir şekilde kazanamaz. Kişilerin zekâ, yaratıcılık, dikkat, algılama, belleme, unutma ve diğer
akli özelliklerinin yanında ilgi, ihtiyaç, menfaat, bağlılık, heyecan, korku, kaygı, engelleme gibi
psikolojik durum ve davranışlar eğitim sürecini etkileyen faktörlerdir.
Dışsal faktörler: Bir insanın dış dünyası yani çevresidir. İnsan tek başına değil belli bir
sosyal, kültürel ve fiziki çevrede yaşar. Bir kişinin ne yiyeceğini fiziki dünyasında bulunan
besinler, nasıl yiyeceğini de onun kültür dünyasındaki inanç ve alışkanlıklar belirler. Bu
nedenle insan davranışlarını etkileyen fiziki çevre ile sosyal ve kültürel çevreye "dışsal
faktörler" denir. Dışsal faktöler en önemlisi kültürel faktörlerdir. Belli bir ortamda bulunan
insanın kişiliği, içinde bulunduğu toplumun özelliklerine, gelenek ve göreneklerine göre şekil
alır. İnsan biyolojik yönden olgunlaşırken bir yandan da içinde bulunduğu toplumun değer
yargılarını; davranış, konuşma, giyim tarzını benimseme yoluyla o toplumun üyesi hâline gelir.
Evlenme, doğum, çocuk bakımı, beslenme şekli, temizlik alışkanlıkları, başlangıçları çok
eskiye dayanan atasözleri, inançlar davranışları etkileyen önemli uyarıcılardır. İnsan sosyal
etkileşim hâlinde bulunduğu toplumun kültürünü benimsemektedir. Ancak günümüzde kültür
teriminin günlük dilde ayrı bir anlamı vardır. Günlük dilde bu söz ince, zevk sahibi olma; sanat
ve edebiyat alanında ise bilgili ve görgülü olma niteliği olarak tanımlanır. Kelimenin bu
anlamıyla kültürlü ve kültürsüz insanlardan söz edilir. Eğitim ve sosyoloji (toplum bilimi) gibi
bilimlerde ise kültür “Toplumda sosyal, ahlaksal, düşünsel törelerin idare ve iş hayatıyla ilgili
gelenek ve göreneklerin tümüdür.” Gelenek, görenek ve töreleri ile kısacası kültürleri
bakımından bir milleti, bir toplumu başka bir millet ve toplum ile karşılaştırmak belirgin
özellikleri ile birbirinden ayırt etmek mümkündür. Bu bakımdan Hindistan'da doğmuş bir insan
ile Türkiye'de doğmuş bir insan giyimleri tavırları davranışları bakımından birbirinden
kolaylıkla ayırt edilir. Bireyin içindeki kültür değerlerini kazanmasına "toplumsallaşma" veya
"sosyalleşme" denir. İnsan bir toplumun kültürünü ve değer sistemini öğrendikten sonra başka
yerlerde doğup büyümüş, orasının gelenek ve görenekleriyle yetişmiş insanların davranışlarını
garip bulur. Bir başka ifadeyle toplumdaki insanlar kendi değer yargılarını diğer toplumlardan
üstün tutar.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Sağlık ve eğitim kavramlarının birbiriyle olan ilişkisi, önemi üzerinde durulmuş ayrıca
bireysel eğitim ve grup eğitiminin özellikleri işlenmiştir. Toplumun sağlık göstergeleri ve
önemli sağlık eğitimi konuları vurgulanmıştır. Temel sağlık hizmetlerinin özellikleri ve sağlık
eğitiminin Temel Sağlık Hizmetleri içindeki yeri konularına değinilmiştir.

Bölüm Soruları
1)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimini etkileyen dışsal etmenlerden biri değildir?
Kültürel etmenler
Sosyal etmenler
Fizyolojik etmenler
Toplumsal etmenler
Ekonomik etmenler

2)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimini etkileyen içsel etmenlerden biridir?
Psikolojik etmenler
Sosyal etmenler
Kültürel etmenler
Toplumsal etmenler
Ekonomik etmenler

3)
“Her eğitim programında amaçların açıkça belirlenmesi” sağlık eğitimi genel
ilkelerinden hangisi ile açıklanmaktadır?
A)
Sonuçların doğruluğu ilkesi
B)
Sıra ilkesi
C)
Bireysel farklılık ilkesi
D)
Açık amaç ilkesi
E)
Sonuçların doğruluğu ilkesi
4)
“Eğitimde bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır” ifadesi sağlık eğitimi genel
ilkelerinden hangisi ile açıklanmaktadır?
A)
Sonuçların doğruluğu ilkesi
B)
Sıra ilkesi

C)
D)
E)

Bireysel farklılık ilkesi
Açık amaç ilkesi
Sonuçların doğruluğu ilkesi

5)
Aşağıdakilerden hangisi temel sağlık eğitimi konularında yer alan “kişisel hijyen”
eğitimi altında incelenmez?
A)
Temizlik
B)
İlk yardım
C)
Beslenme
D)
Giyinme
E)
Dinlenme
6)
Aşağıdakilerden hangisi temel sağlık eğitimi konularında yer alan “çevre sağlığı”
eğitimi altında incelenmez?
A)
Kazalardan korunma eğitimi
B)
Temiz su temini
C)
Katı atıkların zararsızlaştırılması
D)
Sıvı atıkların zararsızlaştırılması
E)
Vektörlerle savaş
7)

Eğitimde……………. farklılıklar dikkate alınmalıdır.

8)
Sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde en önemli yöntemlerden birisi
"……………….."dir.
9)

Sağlık hizmetleri………………. kazanılmış bir haktır.

10)

Hastalıkların temelinde sadece fiziksel ve ……………nedenler yer almaz.

Cevaplar: 1-C, 2-A, 3-D, 4-C, 5-B, 6-A, 7-bireysel, 8- sağlık eğitimi, 9- doğuştan, 10biyolojik

4. SAĞLIK EĞİTİMİNİN AMAÇ VE İŞLEVLERİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Sağlık Eğitiminin Amaçları

•

Yaşam Boyu Sürekli Eğitim

•

Sürekli Mesleki Gelişim

Bölüm ile İlgili Sorular

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sağlık Eğitiminin Amaçları
Yaşam Boyu Sürekli Eğitim
Sürekli Mesleki Gelişim

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Anahtar Kavramlar
•

Sürekli Eğitim

•

Sürekli Mesleki Gelişim

•

Giriş
Bu bölümde sağlık eğitiminin amaçları konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olması
amaçlanmaktadır. Yaşam boyu sürekli eğitim kavramı ve sağlık sistemindeki önemi
vurgulanacak ve mesleki olarak da sürekli eğitim ve gelişim süreçleri üzerinde durulacaktır.

4.1. Sağlık Eğitimi
Günümüzde eğitimin anlamı, amacı ve işlevine yönelik paradigmatik düşünce
farklılıkları giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle kavramsal düzeyde eğitimden öğrenmeye
doğru bir yönelim söz konusudur. "Yaşam boyu öğrenme", "yaşam boyu eğitim"den daha geniş
bir kavramdır. Yaşam boyu eğitim, 1960’ların öncesinde eğitim ve öğretim olanaklarının
yaygınlaştırılacağı düşüncesiyle biçimlenmiştir. Yaşam boyu eğitimin ilkeleri ve temel rolü
1960 yılında Montreal Konferansı’nda tanımlanmıştır. Formal anlamda yaşam boyu eğitim,
mesleki becerilerin yenilenmesine ve kişinin sürekli gelişimine yönelik bir araç olarak
görülmüştür. 1960’ların sonları ile 1970’lerin başlarında "yaşam boyu öğrenme" ve "öğrenen
toplum" düşüncesi, değişen ve gelişen toplum yapısı içinde eğitime daha geniş değerlerin
bağlanması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu görüşler Avrupa Konseyi, OECD, UNESCO
gibi örgütler tarafından yayınlanan raporlarla dünya gündemine taşınmıştır. Örneğin, 1972
yılında yayınlanan "Var Olmayı Öğrenmek" başlıklı UNESCO raporunda "sürekli öğrenme" ve
"öğrenen toplum" olarak iki tez ortaya konmuştur. Sürekli öğrenme tüm eğitim politikalarının

anahtarıdır. Öğrenen toplum kavramı ise bütün toplumu öğrenme sürecine katmayı hedefleyen
bir stratejidir. Eğer öğrenme kişinin tüm yaşamını içine alıyorsa hem yaşam süresi hem de
çeşitlilik anlamında eğitsel olduğu kadar toplumsal ve ekonomik kaynaklarıyla da tüm toplumu
ilgilendiriyorsa eğitim sistemini düzenlemenin yanı sıra öğrenen toplum olmaya yönelmek
gerekmektedir. OECD’nin yaşam boyu öğrenme stratejisinde iki temel öge yer almaktadır:
Bunlar zorunlu eğitim sonrası eğitimin bireyin tüm hayatına yayılması ve bu eğitimin çalışma
zamanı/boş zaman dönüşümü içinde düzenlenmesi. şeklinde sıralanabilir. 2000’li yıllarda
öğrenmenin hayatın her evresinde ve herhangi bir yerde gerçekleşebileceğini dikkate alan,
yararlı ve zevkli bir öğrenmeyi savunan, öğrenme-öğretme rol ve eylemlerinin değişik zaman
ve ortamlara göre yer değiştirebileceğine vurgu yapan "yaşam çapında öğrenme" ve bu
kapsamdaki öğrenmelerin gerçekleştiği bir toplum öngörüsünü dile getiren "öğrenen toplum"
kavramları daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu kavramların bileşimindeki öğrenme
terimi, bireyin sunulan eğitim hizmetleri arasından kendi gereksinimlerine uygun olanı bulup
seçmesini gerektirmektedir. Bunun en önemli ön koşulu ise herkesin eğitim olanaklarına
erişebilmesidir. Bu nedenle öncelikle herkesin eğitime erişimini güvence altına alacak bir
planlamanın, ilgili politikaların ve düzenli eylem programlarının gerekliliğini ortaya koyan
"yaşam boyu eğitim" ya da "sürekli eğitim" kavramlarının kullanımı son yıllarda yeniden
artmıştır.
Dünyada son yıllarda uygulanan eğitim politikaları sonucu, eğitimi piyasanın istem ve
gereksinimlerine uyarlayan politikalar ağırlık kazanmıştır. Bu bağlamda eğitimin toplumsal
amacı ve işlevine yönelik anlayışta köklü değişimler oluşmuştur. Bunun sonucunda eğitim
ekonomik etkinliklerin bir verimlilik ögesine indirgenmiştir. Her düzeydeki eğitim
çalışmalarında ekonominin ve piyasanın talepleri doğrultusunda insan gücü yetiştirmeye ve
geliştirmeye yönelik profesyonel ve teknik yaklaşım, ağırlık kazanmıştır. İnsan sermayesi ve
insan kaynakları yaklaşımları, eğitim ve yetiştirmenin ekonomik işlevleri konusuna öncelik
vermekte; eşitlik, demokrasi, toplumsal adalet ve benzeri konuları göz ardı etmektedir.
İnsanları ekonomik süreçlerin bilgi ve beceri yüklenilmesi gereken bir girdisi olarak
değerlendiren bu yaklaşım hem eğitimin uzun dönemli toplumsal getirisini önemsememekte,
hem de insani gelişimi teknik yetiştirme ile sınırlandırmaktadır. Yetişkin eğitimi alanında da
buna koşut olarak liberal paradigma ağırlık kazanmakta, "kişisel gelişme" artık en iyi olasılıkla,
verimlilik stratejileri çerçevesinde bireylerin daha hızlı ve etkin nitelik kazanması anlayışına
dönüşmektedir. Bu dönüşüm UNESCO’nun eğitime insani ve demokratik yaklaşımını
gerileterek etkisini zayıflatmaktadır. Evrensel eğitim faktörlerinin, eğitim anlayışının odağında
"insan sermayesi" ve "insan kaynakları" kavram ve yaklaşımları bulunmaktadır. Bu katı
yaklaşıma hümanistik değerlerle esneklik kazandıran “Sürekli Mesleksel Gelişim” (SMG)
kavramı bu değişim ve dönüşümlerin ürünüdür. SMG, çalışanların bilgi ve becerilerinin
toplumun ihtiyaçlarına uygun olmasını garantiye alan, bunların yitirilmemesini ya da
artırılmasını sağlayan ve yaşam boyu süren bir öğrenme süreci olarak tanımlanmaktadır.
Sürekli eğitim ve SMG kavramları başta sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere birçok
sektörel yapı açısından hâlâ yeni olma özelliğini korumaktadır. Kurumlarda yapılan eğitim
çalışmaları genel olarak "zorunlu hizmet içi eğitim" kapsamında değerlendirilmektedir. Sağlık
hizmetlerinde planlı, programlı, sistematik ve kapsamlı sürekli eğitimden söz etmek bugün için

olanak dışı olup münferit faaliyetlerle yürütülmeye çalışılmaktadır. Buna karşılık 21. yüzyılın
başlamasıyla başta üniversiteler olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş "sürekli eğitim
merkezleri" kurarak sürekli eğitimi rastlantısallıktan kurtarma çabası içine girmişlerdir. Sağlık
hizmetlerinde sürekli eğitimin amacı; hiçbir ayrıcalık olmadan, sağlığın korunması ve
geliştirilmesini sağlamak, hasta bakımını gerçekleştirmek, sağlık mesleğini yüceltmek, topluma
nitelikli hizmet verilmesini sağlamaktır. Sağlık personeli; mesleki bilgi ve becerisini
geliştirmeyi sürdürmezse bir yandan bildiklerinin bir kısmını unutacak, diğer yandan da
yenilikleri öğrenmemek ya da yanlış görüşleri korumak nedeni ile zamanın gerisinde kalacaktır.
Bu nedenle sürekli eğitim, sağlık profesyoneli yetiştirmeye yönelik eğitimin üçüncü aşaması
olarak önem kazanmaya başlamıştır. Günümüzde sürekli eğitim, gelişmiş ülkelerin pek
çoğunda bir kamu kuruluşunda ya da serbest olarak mesleklerini uygulayan sağlık personelinin
görgü ve bilgilerini sürekli, planlı ve bir amaca yönelik olarak artırmaları, kendilerini eğitmeleri
ve eğitilmeleri için yürütülen zorunlu bir süreç, bir yükümlülük hâline gelmiştir. Ülkemizde
sağlık personelinin sürekli eğitimi ya da hizmet içi eğitimi ile ilgili kavramlara ilk olarak, 1940
yılında çıkarılan 3959 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha Müessesi (Refik Saydam
Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı) Teşkiline Dair Kanun’un Hıfzıssıhha Mektebi ile ilgili 7.
maddesinde yer verilmiştir. Daha sonra, sürekli eğitim ve mesleksel gelişim kavramlarına 224
Sayılı, Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun’un 12. maddesinde
rastlanmaktadır: Hastaneler tedavi edici hizmetlerin yanı sıra kendilerine verilen koruyucu ve
sosyal sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek ve sağlık ocaklarındaki personelin mesleki
gelişimine yardımcı olmak zorundadır. Tüm sağlık personelinin sürekli eğitimi için atılan bu
önemli adım, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi programında, sağlık hizmeti ile sürekli
eğitimin bir arada örgütlenmesini öngörmekle birlikte tam olarak uygulanamayan atılımlardan
biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü konuyla yetmişli yıllarda ilgilenmeye başlamış ve üye ülkelere
önerilerde bulunmak üzere 1973 yılında bir rapor yayınlamıştır. Ülkemizde bu konudan ilk kez
1976 yılında Türkiye Tıp Akademisi’nin 24. Ulusal Kongresi’nde söz edilmiştir. 1978 yılında
DSÖ tarafından yayınlanan Temel Sağlık Hizmetleri Bildirgesi’nde de sağlık personelinin
geliştirilmesi açısından eğitimin önemi vurgulanmıştır. 1982 yılından sonra Dünya Sağlık
Örgütü tarafından "Herkes İçin Sağlık Hedefleri" çerçevesinde yayınlanan çeşitli raporlarda
sağlık personelinin niteliğinin geliştirilmesine yönelik eğitimsel hedeflere ve stratejilere yer
verilmektedir. 1996 yılında Ljubljana Charter’ında sağlık hizmeti sunan sistemlerin temel
sağlık hizmetleri merkezli olmaları ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin sürekli olarak
geliştirilmesi öngörülmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan "Herkese Sağlık,
Türkiye’nin Hedef ve Stratejileri" (2001) kitabında da "Ulusal Sağlık Sisteminin Geliştirilmesi"
başlığı altında sağlık personelinin eğitimine şu şekilde değinilmektedir: "Hedef 10: Toplumun
tüm kesimlerine ulaşılabilir, kabul edilebilir ve kullanılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunmak,
hizmet ağını bölgesel ve sosyal farklılıkları giderecek şekilde yayarak sürekliliğini
sağlamaktır."

4.2. Sağlık Eğitiminin Amaçları

Amaçlar; öğretimi yönlendirir, öğretme-öğrenme etkinliklerinin tasarlanmasında
belirleyici rol oynar, ölçme ve değerlendirme etkinliklerine kılavuzluk eder. Eğitimin en genel
amacı, bilgi seviyesi yüksek hem bireysel hem de evrensel bir kültüre sahip, sağlıklı bir toplum
oluşturmak; bireyleri yaşadığı toplumun uyumlu bir üyesi hâline getirerek onları çağın
gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmaktır. Amaçlar, öğrencilere kazandırılmak üzere seçilen
istendik özelliklerdir. Eğitimde amaçlar hiyerarşik olarak üç düzeyde sınıflanmaktadır: Bunlar
uzak amaçlar, genel amaçlar ve özel amaçlar şeklinde sıralanabilir.
Uzak amaçlar, en genel düzeyde yetiştirilmek istenen ideal insan tipini belirler. Ülkenin
politik felsefesini yansıtan ve genel olarak belirtilen amaçlardır. Anayasalarda bu amaçlara yer
verilir. Türk Millî Eğitiminin uzak amaçları, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun
(1973) ikinci maddesinde belirtilmiştir.
Genel amaçlar, eğitim sürecinde yetişmesi istenen ideal insan tipinin niteliklerini
belirler. Soyut ve ulaşılması güç olan uzak amaçlar, genel amaçlarla daha somut, ulaşılabilir ve
uygulanabilir hâle dönüşür. Uzak amaçlara dayalı olan genel amaçlar, toplumun sosyal ve
siyasal ideallerinin eğitim alanına yansımasını ifade eder. Uzak amaçlarda ifade edilen insan
nitelikleri, genel amaçlarla daha belirgin, somut özellikler olarak tek tek sayılır. Bu yönüyle
genel amaçlar, bir eğitim düzeyinin ya da okulun amaçları ve eğitimin ürünü olarak yetişmesi
istenen ideal insanın niteliklerini gösterir. Genel amaçlar, eğitimin ve okulun genel amaçları
şeklinde iki boyutta ele alınır. Önce eğitimin genel amaçları belirlenir, sonra da değişik eğitim
düzeylerinin ve okulların genel amaçları belirlenir.
Özel amaçlar, öğrenciye kazandırılması hedeflenen ya da uygun görülen özellikler, bir
disiplin ya da bir çalışma için hazırlanmış olan amaçlardır. Genel amaçlara göre daha ayrıntılı,
sınırlı ve onlarla ilişkili hedeflerdir. Özel amaçlar, bir ders düzeyinde öğrencilerin kazanması
gereken özellik ve davranışlardır. Örneğin, ilköğretimde genel amaçlarla kazandırılması
öngörülen temel bilgi ve becerilere ilişkin yeterliklerin hangilerinin, hangi derste
kazandırılacağı özel amaçlarla belirlenir. Türkçe / Fen ve Teknoloji vb. derslerin amaçlarının
belirlenmesi örnek gösterilebilir.
Konu amaçları, eğitim sürecinde varılmak istenen en yakın amaçlardır. Bir ders
bütünlüğü içinde düşünüldüğünde konuların amaçları dersin amaçlarını; derslerin amaçları
birleşerek okulun amaçlarını, okulun amaçları millî eğitimin amaçlarını oluşturur. Dersin
amaçları, konu amaçlarına göre daha genel, okulun amaçlarına göre daha özel ve dar
kapsamlıdır. Belirlenen amaçlar eğitim felsefesi / psikolojisi / ekonomisi süzgeçlerinden
geçirilerek kritik amaç-kazanımlar ortaya konur. Belirlenen bu amaçlar ve hedef kazanımlar
öğretim programında yer alır. Katı atık, en yalın anlatımıyla evsel, ticari ve endüstriyel işlevler
sonucu oluşan ve tüketicisi tarafından artık işe yaramadığı gerekçesiyle atılan ancak çevre ve
insan sağlığı yanında diğer toplumsal faydalar nedeniyle düzenli biçimde uzaklaştırılması
gereken maddeler olarak tanımlanmaktadır.

4.3. Eğitimin Açık ve Gizli İşlevleri

Eğitimin işlevleri açık ve gizli işlevler şeklinde iki ana başlık altında incelenebilir. Açık
işlevler, bireylere eğitim aracılığıyla doğrudan verilmek istenen kazanımları içermektedir.
Eğitimin açık işlevleri toplumsal, ekonomik, siyasal, felsefi ve bireysel olmak üzere beş başlıkta
toplanabilir.
Eğitimin Toplumsal İşlevi
Toplumun sürekliliğini ve gelişimini sağlayacak bireyler yetiştirmek
Kültürel mirası aktarmak
Toplumsallaşmayı sağlamak
Yenilikçi ve toplumun kültürünü geliştirecek bireyler yetiştirmek
Toplumsal değişime uyumunu sağlamak
Eğitimin temel görevlerinden birisi, toplumun kültürel mirasını nesilden nesile
aktarmaktır. Bu yönüyle eğitim toplumun kültürel yapısına göre şekillenir, toplumun
değişmesine ve gelişmesine temel oluşturur. Yani eğitim sosyal ve kültürel değişimin bir
aracıdır. Eğitim yoluyla aktarılacak kültürel ögeler: dil, değerler ve normlar, topluma uygun
tipik davranış örnekleri, hoşgörü ve empati, teknoloji , sanat, oyunlar vb.'dir.
Eğitimin Ekonomik İşlevi
Bireylere belli bir beceri kazandırarak onları üretici konuma getirmek
Endüstri, tarım, sanayi ve hizmet alanlarında toplumun gereksinimi olan insan gücünü
yetiştirmek
Toplumun ekonomik yönden kalkınmasını ve gelişmesini sağlamak
Ülke kaynaklarının akılcı kullanılması ve değerlendirilmesi için bireylere gerekli
davranışları kazandırmak
Bilinçli üretici ve tüketici yetiştirmek
Eğitimin Siyasal İşlevi
Toplumdaki bireyleri mevcut siyasal düzene bağlı yurttaşlar olarak yetiştirmek. Mevcut
siyasal düzeni korumak
Lider yetiştirmek
Bilinçli seçmen yetiştirmek
İyi yurttaş – yurttaşlık haklarını kullanan ve görevlerini yerine getiren bireyler
yetiştirmek
Demokratik yaşamın gerektirdiği bilgi, davranış ve tutumu sergileyen bireyler
yetiştirmek

Bunları yapabilmek için öğretmenler, sınıfta demokratik bir hava yaratarak öğrencilerin
kendilerini ifade edebilecekleri ortamı yaratmalıdır. Bu da öğretmenlerin, demokratik bir
toplumda bir arada yaşamayı öğrenmeyi; saldırgan milliyetçilikle, ırkçılıkla ve hoşgörüsüzlükle
savaşmayı ve şiddeti ortadan kaldırmayı amaçlayan eğitim yaklaşımlarını ve öğretim
yöntemlerini uygulamalarıyla mümkün olacaktır.
Eğitimin Bireyi Geliştirme İşlevi
Eğitim kurumlarının toplumsal, siyasal ve ekonomik işlevlerini yerine getirebilmesi için
bireyin zihinsel, bedensel ve duygusal yönden gelişmesini sağlayacak etkinliklere yer vermek
Eğitim etkinliklerini bireyin gereksinim ve ilgilerine göre düzenlemek
Bir mesleğin gerekli niteliklerini kazandırmak
Bireyin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel
gerçekleştirmesini sağlamak

yönlerini

geliştirmek

ve kendini

Eğitimin Felsefi İşlevi
Felsefe, insanın akıl yoluyla dünyayı ve evreni anlamaya ve aydınlatmaya çalışması,
koşulsuz sorgulamasıdır. Öğrenilenlerden şüphe etmek; insanın hiçbir şeyi doğrudan kabul
etmemesini, eleştirel düşünme süreçlerine tabi tutmasını sağlamıştır. Şüphe, insanı düşünmeye
ve araştırmaya sevk eder. Eğitim ile felsefe yaşamdan ne istendiğinin belirlenmesi için amaç
oluşturma, farklı durumlar arası ilişkileri kurabilme, çeşitli düşünceler üzerine yorum
yapabilme, daha önceki görüşlere bağlanmadan kendi bakış açılarıyla bireysel bir tavır
takınabilme konusunda yardımcı olur.
Eğitimin Gizli İşlevleri,
•

Eş seçme

•

Tanıdık sağlama

•

Statü kazandırma

•

Çocuk bakıcılığı

•

İşsizliği önleme, çocuğun ekonomik sömürüsünü

4.4. Sürekli Eğitim
Sürekli eğitim; bireylerin mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerini tamamlamalarından
itibaren görgü ve bilgilerini bir amaca yönelmiş olarak sürekli ve planlı şekilde artırmak için
kendilerini eğitmeleri ve eğitilmeleri sürecidir. Bir başka yaklaşımla sürekli eğitim, örgün
eğitimden ayrıldıktan sonra yetişkinlerin herhangi bir ödüle, başarıya, belgeye ya da doyuma

yönelik olarak öğrenmeye katılımını sağlamak amacıyla düzenlenmiş eğitsel etkinlikler olarak
tanımlanmaktadır. Sürekli eğitim, zorunlu eğitimden sonra kurumların bireylere ve topluma
sağladığı eğitim olanaklarının bütünüdür. Bireylerin profesyonel gelişimlerine ağırlık veren bir
kavramdır. Sürekli eğitim kavramı örgün eğitimlerini tamamlamış kimselerin, daha sonra
katıldıkları mesleki ya da akademik amaçlı olarak katıldıkları eğitim anlamında da
kullanılmaktadır. Son yıllarda "sürekli yetişkin eğitimi" ya da "yetişkin eğitimi" gibi
kavramların kullanılması yaygınlaşmaktadır. Sürekli eğitimi mezuniyet sonrası eğitimden
ayırmak gerekir. Mezuniyet sonrası eğitim, bir uzmanlık belgesi ya da akademik bir derece
almayı amaçlayan eğitimdir. Sürekli eğitimde böyle bir amaç yoktur, amaç bilgi ve becerilerin
artırılması ya da bireye bu amaca ulaşması için yardım edilmesidir. Bu bakımdan mesleki
eğitimin ikinci aşaması olan mezuniyet sonrası eğitim örgün eğitim, üçüncü aşaması olan
sürekli eğitim ise yaygın yetişkin eğitimidir. “Dönüşlü eğitim” kavramı ise öğrenmenin aralıklı
olarak yinelenmesi, eğitimin tüm yaşam süresine yayılması, yeterli ve gerekli örgün eğitimin
çocuklukta verilmesi, daha ileri düzeydeki örgün eğitimin de yetişkinlikte verilmesi ve
yetişkinlerin tam zamanlı örgün eğitime katılması anlamına gelmektedir. Bireyin kendi istediği
zaman ve istediği süreyle öğrenim etkinliğine katılmasını, eğitimine ara verdiği noktada daha
sonra yeniden başlayabilmesini, yetişkinin bu konuda desteklenmesini de öngören bir
yaklaşımdır. Bu eğitim türü için dönüşümlü, yinelemeli, ara vermeli eğitim terimleri de
kullanılmaktadır. “Yaşamboyu eğitim” kavramı eğitimöğretimde herhangi bir yapılaşmayı
yansıtmaz. Eğitimin işlevi açısından genel yönelimi belirten rehber ilkedir. Eğitimin toplumsal
işlevi bireyin gizli gücünü en üst düzeye çıkarmaktır. Eğitimin amacı yalnızca öğrenmeyi
sağlamak değil öğrenmeyi öğretmek, bireye kendi olmayı ve kendini gerçekleştirmeyi
öğretmektir. Ülkemizde yaygın eğitim, yetişkin eğitimi ve halk eğitimi kavramları birbirlerinin
yerine kullanılmaktadır. Yetişkin eğitimi kavramı; dünyadaki gelişmelere paralel olarak
ülkemizde daha çok benimsenmiştir. Yetişkin eğitiminin bir türü olan hizmet içi eğitim terimi
bazen yetişkin eğitiminin yerine kullanılmaktadır. Sürekli eğitimle hizmet öncesi eğitim ve
hizmet içi eğitim uygulamaları karıştırılmamalıdır. Hizmet öncesi eğitim, bir kurumda göreve
başlamadan önce personele o görevin özelliğine göre gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak
için yapılan eğitimdir. Hizmet içi eğitim ise kurumlarda verimliliği artırmak için o kurumda
çalışanların bilgi ve beceri eksikliklerini tamamlamak amacıyla düzenlenen programlı eğitim
etkinlikleridir. Ülkemizde çoğu konularda olduğu gibi, eğitimde de popüler nitelik kazanan
kavramlara ve uygulamalara kurtarıcı gözüyle yaklaşılmakta ancak çeşitli nedenlerle bir süre
sonra yanlış uygulamalar ve yaklaşımlar yaygınlık kazanarak kavramların içi boşaltılmaktadır.
"Eğitimde süreksizlikler" olarak adlandırılan bu yaklaşımlar aşağıda özetlenmektedir:
• Standartlardaki eğitim
• Katılınmayan eğitim
• Yapılmayan eğitim
• Eğitim katılım belgesi
• Bilginin ve becerinin değerlendirilmesi

• Bilginin değeri
• Liyakata verilen değer
• Yeni teknolojiler
• Donanıma yatırım
• Yurt dışından getirilen uzmanlar
• Yurt dışı bağlantılı eğitimler
• Eğitim ve turizm
Entegre sağlık hizmetleri, sağlık profesyonellerinin multidisipliner ekibi tarafından
yürütülmektedir. Bu personelin eğitiminde insan onuruna saygı, profesyonel etik ve dayanışma
özellikle vurgulanması gereken konulardır. Sağlık profesyonellerinin her düzeydeki eğitimi
(okul eğitimi, mezuniyet sonrası eğitim ve sürekli eğitim) toplumun sağlık gereksinimlerine
göre tasarlanmalı ve onların bu çerçevede gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmaları
sağlanmalıdır. Sağlık hizmetinin verildiği tüm ortamlar anahtar öğrenme ortamları olarak
düzenlenmeli ve eğitim çalışmalarının bütünleyici bir ögesi olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca
sağlık profesyonelleri iyi gelişmiş çözümleme, iletişim ve yönetim becerileri ile donatılmalıdır.
Güçlü sorun çözücüler olmalıdırlar. Ekip içinde çalışabilmeli ve sosyokültürel gerçekleri
anlayabilmelidirler. Eğitim sistemleri öğrenme süreçlerinde aktif katılımı desteklemelidir.
Eğitimin kalitesi sağlık profesyonellerinin bilgilerine, becerilerine, tutumlarına ve
performanslarına dayandırılmalıdır.
"Sürekli eğitim" ile "sürekli öğrenme" kavramları çoğu zaman birbirlerinin yerine
kullanılmaktadır. Her iki süreç de aynı amaca hizmet etmektedir. Ancak aralarında temel
farklılıklar vardır.
Sürekli Eğitim;
• Sunum merkezli,
• Müdahale yönelimli,
• Planlı-programlı,
• Daha formal,
• Kurumsal sorumluluk,
• Yatırım gerektirir.
Sürekli eğitim ya da yaşam boyu eğitim sürekli mesleki gelişimin ana çerçevesini
oluşturur. Sürekli eğitim sürekli öğrenmeyi her düzeyde ve her ortamda desteklemelidir. Bu

amaca yönelik olarak sürekli eğitim ya da yaşam boyu eğitimin UNESCO tarafından belirlenen
ilkeleri temel alınmalıdır. Buna göre:
• Okumaz-yazmazlığa,
• Ansiklopedik bilgilere,
• Bilgilerin geleneksel yollarla aktarılmasına,
• Aşırı uzmanlaşmaya,
• Her düzeyde geleneksel eğitim yaklaşımlarına son verilmelidir.

4.5. Sürekli Mesleki Gelişim
SMG; sağlık personelinin mesleki becerilerini güne uygun tutmak, sürdürmek ve
geliştirmek için kariyeri süresince üstlenmesi gereken bir süreçtir. SMG, genellikle yeterlilik
terimiyle belirtilen profesyonel ve teknik görevleri uygun bir şekilde yerine getirmek için
gerekli olan bilgi, beceri ve kişisel niteliklerdeki artış yoluyla profesyonelin yetkinliğine katma
değer ekleyen her türlü süreç ya da etkinlik olarak tanımlanmaktadır. SMG bireyin, yöneticinin
ve kurumun karşılıklı yararlarına yönelik bilgi, becerilerin sürdürülmesi, korunması ve
geliştirilmesidir. Bilimsel bilgi tabanında, teknolojide ve mesleğin beceri gerekliliklerindeki
hızlı değişiklikler SMG’yi profesyonellerin yeterliliklerini güçlendirip geliştirerek zamana
uygun düzeyde kalmaları yoluyla kariyer hayatları boyunca devam eden bir süreç hâline
getirmektedir. SMG yeni bir kavram değildir. Toplumun güvenebildiği nitelikte hizmet
sunumunu gerçekleştirmek amacıyla personeli güne uygun, bilgili ve iyi eğitimli tutmak için
gerekli olan eğitimlerin sürekliliğidir. SMG, sağlık personelinin etik zorunluluğu olmasının
yanı sıra çok sayıda bireysel avantajı da içermektedir. SMG; hem öğrenmeyi hem de kariyer
yükseltmeyi içermektedir. SMG kavramı iş hayatı boyunca gerçekleştirilen, profesyonel ve
yönetsel açılardan bireysel ve kurumsal performansı geliştiren öğrenme etkinliklerini
belirtmektedir. SMG "organik" ve "daha kapsamlı bir değişim süreci" olan bir eğitimi içerdiği
gibi "kişiye yönelik olmaktan çok işe yönelik" ve daha mekanik bir yetiştirme süreci de olabilir.
SMG’nin kapsamı ve yapısı beklentilere göre değişmektedir. SMG’yle ilgili olarak devlet,
mesleki örgütler, iş kurumları, işverenler, çalışanlar ve meslek gelişim hizmeti verenler olmak
üzere altı grup vardır. SMG informal (okuma, meslektaşlarla tartışma ve benzeri) ya da formal
(konferanslara, atölye çalışmalarına ve ödül veren formal programlara katılma, araştırma
yapma, makale yazma ve diğer öğrenme biçimleri) olabilir. SMG atölye çalışmaları genellikle
yapısal olarak gönüllü katılım gerektirir. Ancak bu çalışmalara katılım hayal kırıklığı yaratacak
şekilde düşüktür. Bunun nedenleri personelin günlük işlerle çok meşgul olması, eğitim
çalışmasına katılmayı öncelik olarak görmemesi ya da daha basit ifadeyle eğitime ve
öğrenmeye ilgi duymamasıdır. Deneyimler, SMG eğitim çalışmalarına katılımların yüzeysel,
plansız ya da seyrek olduğunu göstermektedir. Bu durumun önüne geçmek ve personele bilgi
ve becerilerini sürekli geliştirme sorumluluğunu kazandırmak için tüm çalışanların açık ve
kesin bir SMG programının olması, bu programın belli aralıklarla denetlenip yenilenmesi ve
personelin özgeçmişine kaydedilmesi şeklinde fikirler ortaya atılmıştır. Bu yaklaşım kısmen bir

zorlamadır. SMG’yi teşvik edici seçenekler olmalıdır. Yıllık süreç ve gelişim değerlendirmeleri
önerilen seçeneklerden ilkidir. Performansa dayalı ücretlendirme de bir seçenek olarak
görülebilmektedir. SMG için sorumluluk öncelikle çalışanlara ve eğitim personeline ait
olmalıdır. Ancak bu yeterli değildir. SMG bir şekilde kurumsallaştırılmalıdır.
SMG Nedir?
• Sürekli: Öğrenme hiç durmayan sürekli bir süreçtir.
• Profesyonel: Mesleki roldeki yeterliliklerle ilgilidir.
• Gelişme: Kişisel gelişimi ve kariyer yükseltmeyi güvence altına alır.
SMG İlkeleri
• Bir profesyonel her zaman aktif bir şekilde performans geliştirme arayışı içinde olmalıdır.
• Gelişim süreklidir.
• Gelişim kişisel bir konudur, kurum yöneticilerinin ya da işverenin desteği ile birey tarafından
sahiplenilmeli ve gerçekleştirilmelidir.
• Öğrenme çıktıları bireyin genel kariyer planı ile bağlantılı olmalı ve mevcut kurumsal
gereksinmeleri dikkate almalıdır.
• Eğitim ve gelişmeye yapılan yatırım da diğer yatırımlar kadar değerli kabul edilmelidir.
SMG’nin yararları öncelikle birey tarafından hissedilmesine karşın kurumların, meslek
örgütlerinin ve toplumun kazandığı yararlar bireysel yararlardan daha az değildir.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde, sağlık eğitiminin amaç ve işlevleri hakkında bilgi verilmiştir. Yaşam boyu
sürekli eğitim ve sürekli mesleki gelişim kavramları tüm yönleriyle incelenmiştir.

Bölüm Soruları
1)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi sürekli mesleki gelişim ilkeleri arasında yer almaz?
Mesleki becerilerini güne uygun tutmak.
Eski bilgilerini değiştirmemek.
Mesleksel becerilerini güne uygun olarak sürdürmek.
Mesleksel becerilerini güne uygun olarak geliştirmek.
)Mesleki gelişimine uygun olarak kariyer sürecini yönetmek.

2)
“Toplumdaki bireyleri mevcut siyasal düzene bağlı yurttaşlar olarak
yetiştirmek” eğitimin hangi işlevi ile gerçekleştirilir?
A)
Eğitimin toplumsal işlevi
B)
Eğitimin siyasal işlevi
C)
Eğitimin ekonomik işlevi
D)
Eğitimin felsefi işlevi
E)
Eğitimin bireyi geliştirme işlevi
3)
“Bireylere belli bir beceri kazandırarak onları üretici konuma getirmek;
endüstri, tarım, sanayi ve hizmet alanlarında toplumun gereksinimi olan insan gücünü
yetiştirmek” eğitimin hangi işlevi ile gerçekleştirilir?
A)
Eğitimin toplumsal işlevi
B)
Eğitimin siyasal işlevi
C)
Eğitimin ekonomik işlevi
D)
Eğitimin felsefi İşlevi
E)
Eğitimin bireyi geliştirme işlevi
4)
“İnsanın akıl yoluyla dünyayı ve evreni anlamaya ve aydınlatmaya çalışması;
koşulsuz sorgulaması” eğitimin hangi işlevi ile gerçekleştirilir?
A)
Eğitimin toplumsal işlevi
B)
Eğitimin siyasal işlevi

C)
D)
E)

Eğitimin ekonomik işlevi
Eğitimin felsefi işlevi
Eğitimin bireyi geliştirme işlevi

5)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin açık işlevleri arasında yer almaz?
Toplumsal
Statü kazandırma
Ekonomik
Felsefi
Siyasal

6)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin gizli işlevleri arasında yer almaz?
Eğitimin statü kazandırma işlevi
Eğitimin eş seçme işlevi
Eğitimin tanıdık sağlama işlevi
Eğitimin çocuk bakıcılığı işlevi
Eğitimin toplumsal İşlevi

7)
Son yıllarda "………………………" ya da "yetişkin eğitimi" gibi kavramların
kullanılması da yaygınlaşmaktadır.
8)

……………..süreklidir.

9)
Eğitimin işlevleri…………..ve gizli işlevler şeklinde iki ana başlık altında
incelenebilir.
10)
Eğitimin…………………. ni toplumsal, ekonomik, siyasal, felsefi ve bireysel
olmak üzere beş başlıkta toplayabiliriz.
Cevaplar: 1-B, 2-B, 3-C, 4-D, 5-B, 6-E, 7-sürekli yetişkin eğitimi, 8-Gelişim, 9-açık,
10-açık işlevler

5. SAĞLIK EĞİTİMİNDE KULLANILACAK ARAÇ VE
GEREÇLER

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Sağlık Eğitiminde Kullanılan Araç ve Gereçlerin Önemi

•

Sağlık Eğitiminde Kullanılan Araç ve Gereçlerin Sınıflandırılması

•

Sağlık Eğitiminde Kullanılan Eğitim Araçları

Bölüm ile İlgili Sorular

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sağlık Eğitiminde
Kullanılan Araç ve
Gereçlerin Önemi
Sağlık Eğitiminde
Kullanılan Araç ve
Gereçlerin Sınıflandırılması
Sağlık Eğitiminde
Kullanılan Eğitim Araçları

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Anahtar Kavramlar
•

Eğitim Araçları

•

Araç ve Gereçler

Giriş
Sağlık eğitiminin temel amacı kişilerin sağlıklı yaşama bilinci kazanmaları ve bu bilinci
davranışa dönüştürerek sağlıklarını korumalarıdır. Bu noktadan hareketle sağlık eğitiminin
istendik sonuçlarına ulaşılması için eğitimin konusu, hedef kitlenin tanım ve özelliklerine
uygun öğretim yöntemi ile araç gereçlerin etkin bir şekilde kullanılması temel koşuldur. Bu
nedenle sağlık eğitimcisinin etkin öğretim yöntemleri ile araç gereçler hakkında yeterli bilgi ve
beceriye sahip olması gereklidir.

5.1. Sağlık Eğitiminde Kullanılan Araç ve Gereçler
Araç, öğrencinin öğrenmesi ve öğretmenin etkin bir öğretme sağlayabilmesi için özel
olarak hazırlanmış öğretme-öğrenme yardımcılarıdır. Gereç ise daha çok yazılı veya basılı
nitelikteki öğrenme ortamıdır. Örneğin bilgisayar, sınıf içinde kullanılan tahta, tebeşir, silgi,
televizyon birer araçken bilgisayar programı, ders kitabı, dergi ise gereçtir. Materyal, herhangi

bir konuyu anlatmak için çok çeşitli ortamlarda farklı öğretim yöntemleri kullanılarak
hazırlanmış nesnelerdir. Bunlardan bazıları; sunumlar, çalışma yaprakları, çeşitli videolar, CDRomlar olarak gösterilebilir. Eğitim araç gereci eğitim ortamında kullanılır. Materyal ise
öğretim ortamında kullanılmak üzere öğretmen tarafından hazırlanan malzeme ya da araçtır.
Eğitim sırasında eğiticiye yardımcı olması ve eğitimin etkili yürütülebilmesi amacıyla
kullanılan, eğitilenlere aktarılmak istenen bilgi ve mesajlarla donatılmış her türlü yazılı ve basılı
materyallerle görsel veya sözel ürünlere “eğitim araç gereçleri” adı verilir.

5.2. Eğitim Araç Gereçleri Seçilirken Dikkat Edilmesi Gereken
Konular
- Materyalin içerdiği bilgiler doğru ve güncel olmalıdır.
- Materyalde kullanılan anlatım türü açık ve anlaşılabilir olmalıdır.
- Materyal güdüleyici ve ilgi çekici nitelikte olmalıdır.
- Materyal eğitime katılımı sağlayabilmelidir.
- Eğitimci materyalin nasıl kullanılacağını bilmelidir.
- Kullanılacak araç ve gereç sınıfın fiziki şartlarına uygun olmalıdır (Priz olmayan
sınıfta televizyon ve bilgisayardan yararlanılamaz.).
- Aracın ekonomik olmasına dikkat edilmelidir.
- Araç ve materyalin seçiminde eğitilecek kişi sayısı göz önüne alınmalıdır.

5.3. Eğitim Araç Gereç Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken
Konular
-Kullanılacak araç ve gereçler işlenecek konunun hedeflerine uygun olmalıdır.
- Konuya ilişkin hangi araç kullanılacaksa o araç sınıfa getirilmelidir.
- Mümkün olduğunca gerçek araç ve gereçleri kullanmaya öncelik verilmelidir.
- Konu işlenirken araç gerecin ne zaman ve nasıl kullanılacağı önceden belirlenmelidir.
Sınıfta projeksiyon kullanılacaksa önceden tüm hazırlıklar yapılmalıdır. Aksi takdirde
plansız ve hazırlıksız kullanım zaman kaybına neden olur.

5.4. Sağlık Eğitiminde Kullanılan Araç Gereçlerin Önemi
Eğitim sırasında araç gereç kullanılması eğitimin hedefine ulaşmasını kolaylaştırır.
Sadece anlatım yöntemi kullanılarak yapılan bir eğitim yalnızca kulağa hitap ettiğinden ilgi
çekici değildir, kalıcılığı olmaz. Katılımcıları motive etmenin ve sunulanların kolay
anlaşılmasını sağlamanın en iyi yolu, birden fazla duyu organına hitap eden eğitim araçlarını

kullanmaktır. Amerikalı eğitim teknoloğu Edgar Dale’nin “yaşantı konisi” adını verdiği
sınıflama eğitim yaşantılarını düzenlemede yararlanılabilecek elverişli bir modeldir.
Yaşantı Konisinin Dayandığı Bilimsel ilkeler
- Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi
öğrenir ve geç unuturuz.
- En iyi öğrendiğimiz şeyler, kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir.
- Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimizin yardımı ile öğrenebiliriz.
- En iyi öğretim, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru giden öğretimdir.
Yapılan birçok araştırma bu dört olguyu kanıtlar nitelikte bulgular ortaya koymuştur.
Örneğin zaman sabit tutulmak üzere insanlar okuduklarının yalnızca %10’unu, işittiklerinin
%20’sini, gördüklerinin %30’unu, hem görüp hem işittiklerinin %50’sini, söylediklerinin
%70’ini, hem yapıp hem söylediklerinin ise %90’ını hatırlayabilmektedirler. Aşağıdaki
öğrenme üçgeninde öğrenme yüzdeleri gösterilmektedir.

Şekil 1. Öğrenme Üçgeni

5.5. Sağlık Eğitiminde Kullanılan Araç ve Gereçlerin Eğitime Etkileri
- İyi tasarlanarak yapılmış araç gereçler eğitim sürecini zenginleştirir, öğrenme isteğini
ve öğrenmeyi artırır.
- Soyut kavramları somutlaştırır.

- Bilgilerin görsel/işitsel araç gereçler yoluyla sunulması, eğitilenlerin ilgilerini çeker,
duygusal tepkiler yaratarak onları motive eder.
- Araç gereçler zamandan tasarruf sağlar: Resimler, grafikler, haritalar, modeller, filmler
vb. materyaller ders ve tartışma sürelerinden tasarruf sağlar, eğitilenler daha kısa sürede daha
etkili öğrenirler.
- Eğitilenlerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur. Eğitilenlerin bazıları
dinleyerek bazıları görerek bazıları okuyarak bazıları ise bilgiler farklı araç gereçlerle
sunulduğunda öğrenebilirler.
- Araç gereçler tekrar tekrar kullanılabilir. Etkili bir materyal maliyetten tasarruf sağlar,
materyali geliştirmek için harcanan zaman ve enerjiyi tekrarlama problemini de çözer.
- İçeriği basitleştirerek anlaşılmalarını kolaylaştırır.
- İyi bir gereç, görülemeyecek kadar küçük olan bir nesneyi büyütülmüş boyutta sunarak
öğrenilmesini kolaylaştırabilir.
- Öğrenilen bilgilerin kolayca hatırlanmasını sağlar.

5.6. Sağlık Eğitiminde Kullanılan Araç ve Gereçlerin Eğitime sağladığı
Yararlar
- Eğitimcinin konuyu anlatmak için harcadığı zamanı azaltır.
- Tahta kullanımı ihtiyacı azalır.
- Bu araçlar sayesinde daha kaliteli çizim ve şekillere ulaşılabilir.
- Belli bir fikrin göz önünde canlandırılmasını sağlar.
- Karmaşık fikirleri basite indirgeyerek açıklar.
- Eğitimi canlı ve açık hâle getirir, öğrenenin etkin olmasını sağlar.
- Eğitilenlerin ilgi ve dikkatini arttırır.
- Öğrenme arzusu meydana getirir.
- Eğitimi monotonluktan kurtarır.
- Unutmayı azaltır ve geciktirir.
- Eğitilenlerin bireysel niteliklerine uygun çok sayıda örnek ve araç kullanılır. Böylece
eğitim kolaylaşır.

5.7. Sağlık Eğitiminde Kullanılan Araç ve Gereçlerin Sınıflandırılması
Eğitim araç gereçleri çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Gelişim sırasına göre genel
araç gereçler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
•

Kara tahta, tebeşir,

•

Kitap, defter, kalem,

•

Model, maket,

•

Resim, slayt, film,

•

Radyo, TV, video, kamera

•

Bilgisayarlar

•

Bireysel ve kitlesel otomasyon (interaktif video, CD, telekonferans, e-mail)

•

Ağ sistemleri (İnternet, network)

•

Telekomünikasyondur (iletişim sistemleri, uydular).

5.8. Yaygın Olarak Kullanılan Eğitim Araç Gereçleri
Sağlık eğitimi yapılırken pek çok eğitim araç gereci kullanılabilir. Doğru olarak seçilen
ve kullanılan bu araç gereçler eğitimin kalitesini artırır.
Etki yollarına göre araç gereçler üç grupta sınıflandırılır:
1- Görsel araç gereçler: Sadece görme duyusuna hitap eder (kitap, broşür, resim,
poster, afiş, yazı tahtası vb.).
2- İşitsel araç gereçler: Sadece işitme duyusuna hitap eder (radyo, kasetçalar vb.).
3- Teknoloji destekli görsel-işitsel araç gereçler: Hem görme hem de işitme duyusuna
hitap eder (televizyon, DVD, bilgisayar vb.).

5.8.1. Görsel Öğretim Araç Gereçleri
Kitaplar, dergiler, yazı tahtası, panolar, resimler, fotoğraflar, şeritler, afişler, grafikler,
şemalar, harita ve küreler, modeller ve kesitler, nümuneler, projektörler (yansıtıcılar),
projeksiyon makinesi görsel öğretim araç gereçleridir.
Kitap, dergi, broşür, afiş, poster gibi araçların geniş kullanım alanının olması, kolay
üretilmesi ve çeşitli olması gibi olumlu yönlerinin yanı sıra okuma becerisi ve alışkanlığı
gerektirmesi, kaliteli ve renkli olanlarının üretiminin pahalı olması gibi olumsuz yönleri de
vardır.

5.8.1.1. Dataşow ve Projeksiyon Makinesi
Dataşow ve projeksiyon makinesi projeksiyonlu görsel sunum araçlarındandır. Bu
araçlar bilgisayar, video ve kamera ile hazırlanan materyallerin büyütülmüş olarak perdeye
aktarılması amacıyla kullanılmaktadır.
Yararları
- Dataşow ve projeksiyon makineleri ile eğitim ilgi çekicidir.
- Eğiten ile eğitilen arasında yüz yüze iletişim ortamı sağlar.
- Daha kaliteli bir malzeme ile eğitim yapılmasını sağlar.
- Bireysel ve grup çalışmaları için kullanışlıdır.
- Bilgisayara bağlı iken yazı tahtası gibi kullanılabilir.
- Üzerinde kolayca değişiklik yapılabildiğinden bilgilerin ve materyallerin sürekli
güncellenmesi sağlanabilir.
- Kullanımı kolaydır.
Sınırlılıkları
- Daha iyi görüntü için ortamın karartılması gerekir. Bu, eğitilen için sıkıcı olabilir.
- Oldukça pahalı araçlar olduğu için bazı kullanıcılar bu araçları kullanmaktan
çekinebilir.
- Etkinliğin amacına ulaşabilmesi için bilgisayarda sunum hazırlarken tasarım
kurallarına, sunarken sunum kurallarına uyulması büyük önem taşır.

5.8.2. İşitsel Öğretim Araç Gereçleri
Radyo, teyp (kasetçalar) ve ses bantları işitsel öğretim araçlarıdır.

5.8.2.1. Radyo
Geniş topluluklara sağlık eğitimi yapılmak istendiğinde radyodan faydalanılabilir.
 Radyo Programlarının Yararları

- Büyük kitlelere aynı oranda ulaşılmasını sağlar.
- İstenildiğinde kayıt yapıp tekrar kullanma olasılığı yüksektir.
- Erişim kolay ve ucuzdur. Radyo programlarının yayarları

- Başka bir işle uğraşılırken de yararlanılabilir.
Radyo Programlarının Sınırlılıkları
- Tek yönlü bir iletişim aracıdır.
- İlgiyi devamlı canlı tutacak bir program hazırlamak zordur.

5.8.3. Teknoloji Destekli Görsel-İşitsel Öğretim Araç Gereçleri
Televizyon, video, bilgisayar, tablet bilgisayarlar teknoloji destekli görsel-işitsel öğretim araç
gereçleridir. Ayrıca akıllı tahta da bu grup içerisinde yer almaktadır.

5.8.3.1. Televizyon ve Video
Televizyon veya video kaydı için özel olarak hazırlanan sağlık eğitimi amaçlı programlarla
geniş halk kitlelerine ulaşılabilmektedir.

Televizyon ve Videonun Yararları
- Televizyonun görsel ve işitsel yönleri olduğundan etkileyici ve dikkat çekicidir.
- Kısa sürede yoğun bilgi aktarılabilir.
- Gerek grup gerekse birey eğitimlerinde kullanılabilir.
- Eğitilenlerin anımsama kapasitesinin en yüksek olduğu materyallerdir.
- Eğitim yeri sorunu kısmen ortadan kalkar.
- Motivasyonu artırır.
Televizyon ve Video Programlarının Sınırlılıkları
- Diğer materyallere göre oldukça pahalıdır.
- Yayın yapabilmek masraflıdır, ders kasetlerinin hazırlanması çaba ve dikkat gerektirir.
- Kaliteli görüntü daha özellikli kameralar gerektirir.
- Zamanlama sorunu vardır ve dersi kaçıran kişinin konu bütünlüğünü yakalaması
zordur.
- Tek yönlü kullanıldığı ve geri bildirimi olmadığı için istenilen verim elde edilemez.
- Televizyonda konuyu anlatan kişi gereken anlatım ve hitap gücüne sahip değilse
eğitilenin dikkati dağılır ve eğitimin verimi düşer.

5.8.3.2.Tahtalar
Tarihsel gelişim sürecinde kara tahtadan akıllı tahta gibi teknoloji destekli tahtalara
geçilmiştir.
1- Yazı tahtası: Sunulan konunun ana hatlarını özet şeklinde vermede, yeni kelime veya
terimleri sunmada, bir süreç ya da yöntemin basamaklarını açıklamada ve önerileri sıralamada
kullanılan bir araçtır. Beyaz ve kara tahta çeşidi vardır.
2- Manyetik tahta: Manyetik tahtalar, mıknatıslı nesneleri tutma özelliği olan emaye
ya da saç gibi manyetik özelliğe sahip yüzeyle kaplı tahtalardır. Görünüş olarak beyaz tahtalara
benzer. Kullanılacak resimlerin arkasına mıknatıs takılır. Bu mıknatısla resimler manyetik
tahtada düşmeden durabilmekte ve çalışmalar bu resimlerden yararlanılarak yapılmaktadır.
Beyaz renkte olanları “beyaz tahta” olarak da kullanılabilir.
3- Flip-chart: Büyük kâğıt yapraklarının üçayaklı tahta üzerine yerleştirilmesinden
oluşan bir eğitim aracıdır. İstenilen yere taşınabilir.
4- Copyboard (interaktif kopya tahtası): Üzerine yazılan yazıları ve çizilen
görüntüleri bilgisayara veya projeksiyonla beyaz perdeye yansıtabilen elektronik tahtadır.
İstenildiğinde tahdadakilerin çıktısı alınabilir. Duvara monte edilerek veya portatif olarak
kullanılabilir.
5- Kumaş kaplı tahtalar (flanelograf): Bir kartonun, tahtanın ya da beyaz köpüğün
kumaş kaplanmasıyla yapılan tahtalardır. Kumaş tahtalar üzerlerine resim ve grafikler
yapıştırılarak kullanılır. Yapıştırma işinde bantlar ve iğnelerden yararlanılır. Kumaş tahtalar
hem ucuz hem de kullanışlı bir eğitim aracıdır. Eğitimciler bu tahtalar yardımıyla önceden
hazırladıkları yazılı ve resimli materyalleri kolaylıkla kullanabilirler.
6- Bülten tahtası: Bülten tahtaları, gerek sınıf içinde gerekse sınıf dışında genel
duyurular için kullanılan bir araçtır. Üzerine iğne veya raptiye batabilen düzgün bir yüzeyi
bulunur. İlan tahtası olarak da adlandırılır.
Bülten tahtası eğitim sırasında değişiklikler yapabilme olanağı verir, flip-chart,
copyboard gibi tahta çeşitleri yazılanların kalıcılığını sağlar. Küçük gruplarda kullanılır.
Kullanıcının becerisi ön plandadır.

5.8.3.3. Bilgisayar
Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, toplumun ve hastaların sağlık
problemleriyle ilgili daha fazla bilgi ve destek almak amacıyla İnternet’i daha sık
kullanmalarına yol açmaktadır. Erişkin bireylerin yüz yüze yapılan sağlık eğitimlerine ayıracak
zamanlarının olmayışı, bireyin öğrenmeye hazır olduğu zaman web ortamındaki bilgiye
defalarca ulaşma olasılığı ve bilgisayarla yapılan eğitimlerin klasik eğitimlere göre daha düşük
maliyetli olması gibi özellikler bilgisayar destekli sağlık eğitiminin tercih nedenlerindendir.

Bilgisayarların (özellikle tablet vb.) kolay taşınabilir bir araç olması eğitimde önemli bir unsur
oluşturmaktadır.
Bilgisayarın Yararları
- Eğitilenlerin aktif katılımını sağlar.
- Görsel ve işitsel etkinin ötesinde uygulama yapma olanağı verir.
- Kişiye kendi öğrenme hızında bir eğitim sağlar.
- Kişi, eğitildiği konu ile ilgili sorularına cevap bulabilir.
- Kişisel öğrenme ortamında rahatlıkla çalışılır.
- Eğitim programı kişilerin öğrenmeyle ilgili gereksinimlerine göre hazırlanabilir.
- Çizimler, resimler, şekiller ve sorular sırası geldikçe sunulur.
- Öngörülen değişiklik ve düzeltmeler kolaylıkla yapılabilir.
- Aynı anda diğer eğitim araçlarının avantajları (ses, yazı, görüntü vb.) kullanılabilir.
- Eğitim materyalinin kopyalanması ve nakli kolaydır.
- Uzaktan eğitime olanak verir.
- Gerçek şartlarda yapılması
gerçekleştirilmesini sağlar.

zor/tehlikeli

olan

uygulama

ve

deneylerin

- Bilgisayar destekli eğitim ile konular daha kısa sürede ve sistematik bir şekilde
verilebilir.
Bilgisayarın Sınırlılıkları
- Poster, yansı, yazı tahtası gibi eğitim araçlarına göre göreceli olarak pahalıdır.
- Eğitim her ortamda verilemez, özel olarak düzenlenmiş ortamlar gerekir.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde sağlık eğitiminde kullanılan araç ve gereçlerin önemi üzerinde
durulmuştur. Sağlık eğitimi alanında kullanılan araç ve gereçlerin türleri, özellikleri belirtilmiş,
kullanılacak eğitim gereçlerinin pozitif ve negatif yönlerinin değerlendirmesi yapılmıştır.

Bölüm Soruları
1) Öğrenme üçgenine göre insanlar sadece okuma ile öğrendiklerinin yüzde (%) kaçını
hatırlayabilmektedir?
A)

%90

B)

%50

C)

%70

D)

%10

E)

%20

2) Öğrenme üçgenine göre insanlar göreme ve duyma ile öğrendiklerinin yüzde (%)
kaçını hatırlayabilmektedir?
A)

%90

B)

%50

C)

%70

D)

%10

E)

%20

3) Öğrenme üçgenine göre insanlar göstererek ve söyleyerek ile öğrendiklerinin yüzde
(%) kaçını hatırlayabilmektedir?
A)

%90

B)

%50

C)

%70

D)

%10

E)

%20

4) Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimde kullanılan görsel araç gereçlerden biri
değildir?
A)

Radyo

B)

Kitap

C)

Poster

D)

Broşür

E)

Resim

5) Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan televizyon ve videonun
yararlarından biri değildir?
A)

Motivasyonu artırır.

B)

Eğitim yeri sorunu kısmen ortadan kalkar.

C)

Diğer materyallere göre oldukça pahalıdır.

D)

Kısa sürede yoğun bilgi aktarılabilir.

E)

Gerek grup gerekse birey eğitimlerinde kullanılabilir.

6) Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan bilgisayarın yararlarından biri
değildir?
A)

Eğitilenlerin aktif katılımını sağlar.

B)

Kişi, eğitildiği konu ile ilgili sorularına cevap bulabilir.

C)

Görsel ve işitsel etkinin ötesinde uygulama yapma olanağı verir.

D)

Kişisel öğrenme ortamında rahatlıkla çalışılır.

E)

Eğitim her ortamda verilemez.

•
öğretimdir.
•

En iyi öğretim, ………………….. ve basitten karmaşığa doğru giden

…………. ve projeksiyon makinesi projeksiyonlu görsel sunum araçlarındandır.

•
Konu işlenirken ……………….ne zaman ve nasıl kullanılacağı önceden
belirlenmelidir.

•
Bilgisayarların (özellikle tablet vb.) …………….. bir araç olması eğitimde
önemli bir unsur oluşturmaktadır.
Cevaplar: 1-D, 2-B, 3-C, 4-A, 5-C, 6-E, 7-somuttan soyuta, 8-Dataşow, 9-araç gerecin,
10-kolay taşınabilir

6. SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNTEMLERİ I

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Ferdi Eğitimi Yöntemi

•

Grup Eğitimi Yöntemi

•

Toplum Eğitimi Yöntemi

•

Etkin Eğitim Yöntemleri

Bölüm ile İlgili Sorular

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Ferdi Eğitimi Yöntemi
Grup Eğitimi Yöntemi
Toplum Eğitimi Yöntemi
Etkin Eğitim Yöntemleri

Anahtar Kavramlar

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

•

Eğitici Özellikleri

•

Toplum Eğitimi

•

Grup Eğitimi

Giriş
Sağlık eğitiminin en önemli ayaklarından biri uygun ve doğru teknik ile hem bireyi hem
toplumu en doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirme hedefidir. Bu çerçevede her birey, grup ve
toplumun farklı özellikte olan eğitim yöntemleri ile en uygun olan şekilde bilgilendirilmesi
gerekmektedir.

6.1. Sağlık Eğitimi Yöntemleri
Sağlık bilgi düzeyini arttırıcı herhangi bir uygulama, özellikle davranış değişikliği
amaçlıyorsa sağlık eğitimi olarak adlandırılır. Yöntem ise hedefe ulaşmak için önceden
belirlenmiş, izlenecek en kısa yoldur. Kişilerde sağlık bilgi düzeyini artırmak gibi amaçlara
ulaşmak için kullanılan yöntemlere sağlık eğitimi yöntemleri adı verilir.
Sağlık eğitiminde uygulamanın önemi göz önüne alınırsa yüz yüze eğitimin temel
yöntem olduğu ortaya çıkar. Gerçekten de uygun eğiticiler tarafından yapılan yüz yüze eğitim
olmadan halkın değer yargılarını ve davranışını değiştirmek hemen hemen olanaksızdır. Bu
nedenle sağlık eğitim programlarının hazırlanmasında yüz yüze eğitim temel hizmet, kitle
haberleşme araçlarıyla yapılan eğitim ise bunu destekleyen hizmet olarak ele alınmalıdır.
Eğitim hizmetleri, halka sağlık hizmeti sunulabilmesi ve halkın bu hizmetten
yararlanabilmesi için her aşamadaki sağlık personelinin her fırsatta yapması gereken bir
görevdir. Sağlık personeli bu görevi yürütürken halk eğitiminin özelliklerini iyi bilmeli ve
kurallarına uymalıdır. Eğitim hizmetleri yıllarca sürecek ve bir görevliden diğerine
devredilecek bir ekip hizmeti olarak planlanmalıdır. Uygulamalar her bakımdan tutarlı, uyumlu,
birbirini tamamlayıcı ve destekleyici olmalı, konuyla ilgili herkes eğitilmelidir.
Eğitim verilecek kitleye göre sağlık eğitim yöntemleri; ferdi eğitim yöntemleri, grup
eğitim yöntemleri ve toplum eğitimi yöntemleri olarak sınıflandırılır.

6.2. Ferdî Eğitim
Fert (birey) eğitimi, bireysel ihtiyaçlar belirlenerek birebir yapılan eğitimdir. Oldukça
etkili ancak pahalı bir yöntemdir. Bireyler sağlık hizmetlerinden yararlanmak ve sağlığı
geliştirmek için yapılması gerekenler ile ilgili konularda doktor, ebe veya hemşireden eğitim
alabilirler. Bireysel eğitim ile herkese ulaşmak, çok sayıda eğitici sağlık personeli gerektirir.
Ebenin yaptığı ev ziyaretinde aşılarla ilgili verdiği eğitim, aile planlaması polikliniğine

başvuran bayana hemşirenin aile planlaması yöntemleriyle ilgili yaptığı eğitim, doğum yapan
bayana bebek hemşiresi tarafından verilen emzirme eğitimi bireysel eğitime örnektir. Anlatım,
demonstrasyon (gösteri), soru-cevap, gösterip yaptırma gibi yöntemler birey eğitiminde
kullanılabilir.

6.3. Grup Eğitimi Yöntemleri
Grup eğitimi, belirli sayıda kişilerin bir araya gelerek oluşturdukları gruplara yapılan
eğitimdir. Bu yöntem sağlıkla ilgili konularda davranış değişikliği oluşturmak amacıyla
kullanılır. Grup eğitimi ferdi eğitime göre daha ucuzdur. Pek çok kişi aynı anda eğitim
aldığından zamandan tasarruf sağlanır. Grup eğitimi kişiler arası iletişim becerisini artırır. Ekip
ruhu ile hareket etme becerisini geliştirir. Ancak grubu oluşturan kişilerin sayısı ve özellikleri
örneğin yaş, eğitim durumu, sosyokültürel özellikler, cinsiyet gibi pek çok faktör eğitimin
amacına ulaşmasını etkiler. Grup eğitimi yapılırken;
- Grubu oluşturan kişi sayısının çok olmamasına,
- Grup üyelerinin özelliklerinin ortak olmasına,
- Belirlenen eğitim ihtiyaçlarının ortak olmasına,
- Grup üyeleri arasında iyi bir iletişim kurulmasına,
- Eğitime grup üyelerinin tümünün aktif katılımının sağlanmasına dikkat edilmelidir.
Grup eğitimlerinde, eğitimin daha etkili olması ve eğitilenlerin ilgilerinin devamını
sağlamak amacıyla çeşitli eğitim araçlarından yararlanılması gerekir (slayt gösterileri, radyo,
TV, İnternet, afişler, broşürler, reklam panoları vb.).
Sağlık eğitimi yapılırken seçilecek uygun gruplar; öğrenciler, askerler, işçiler, belirli bir
konuda eğitim ihtiyacı olan kişilerden (örneğin gebeler ve ergenler) oluşturulabilir.
Grup eğitiminde beyin fırtınası, anlatım, örnek olay, rol yapma, grup çalışması,
demonstrasyon ve tartışma gibi yöntemler kullanılabilir.

6.4. Toplum Eğitimi Yöntemleri
Toplum eğitimi, yapılan eğitimin toplumu kapsamasını amaçlar. Bu eğitim ulusal veya
bölgesel olarak yapılabilir. Bunun için kitle iletişim araçlarından (televizyon, radyo, gazete,
dergi vb.) yararlanılır. Kitle iletişim araçları, sağlıkla ilgili kamuoyu yaratmada ve ulusal
kampanyaların yürütülmesinde oldukça etkilidir. Son yıllarda İnternet gün geçtikçe artan,
değişen ve gelişen bilgiyi yayma konusunda önemli bir araç hâline gelmiştir. İnternet, klasik
öğretim yöntemlerinin yerini alarak güncel bilgileri izleme, bankacılık işlemleri, eğitim gibi
çok farklı amaçlarla kullanılmaktadır. İnternet’in en sık kullanıldığı alanlardan biri de sağlıkla
ilgili konulardır. İnternet’in yaygınlaşmasıyla birlikte birçok insan sağlıkla ilgili alacağı
kararlar için web ortamındaki bilgi sayfalarına ulaşmaktadır.

Sağlık eğitiminin toplumun hangi kesimlerine öncelikli olarak verileceği eğitimin
etkinliği ve kalıcı oluşunun bir belirleyicisidir. Bu sıralama genellikle şu şekildedir:
- Ev kadınları
- Okul çocukları
- Organize topluluklar
- Köy toplumu
- Şehir toplumu
Toplumun daha önceki sağlık seviyesi ile eğitim sonrasındaki sağlık seviyesinin
karşılaştırılması sağlık eğitiminin ne ölçüde başarılı olduğunun belirlenmesine imkân verir.
Toplumun sağlık seviyesini gösteren başlıca ölçütler şunlardır:
- Bebek ölüm oranı
- Anne ölüm oranı
- Ortalama yaşam süresi
- Bulaşıcı hastalıkların ve paraziter enfeksiyonların yaygınlık durumu
- Beslenme durumu
- Nüfus artış hızı ve bunun yarattığı sorunlar
Toplum eğitiminde seminer/konferans, panel ve sempozyum gibi yöntemler
kullanılabilir.
Toplum Eğitimi ve Eğitimcinin Özellikleri
Toplumda sağlık eğitimi hizmetlerini planlamak, uygulamak ve değerlendirmek için
yetişkin eğitiminin, özellikle değer yargısı ve davranış değiştirme amacıyla yapılacak eğitimin,
temel özelliklerini bilmek gerekir. Bu özellikler şunlardır:
Seçicilik: Yetişkin eğitiminin okulda yapılan eğitimden farkı, yetişkinlerin
öğrenmelerinin tümüyle kendi isteklerine bağlı olması, öğrenmek istedikleri konuyu
kendilerinin seçmesidir.
Uygulanabilirlik: Okulda öğrenciye öğretilen bir konu, o öğrencinin istese bile
uygulayamayacağı hatta uygulanmaması gereken bir şey olabilir. Sağlık eğitiminde ise
öğretilen şeyin uygulanabilir olması şarttır.
Süreklilik: Halk eğitimi çok yavaş gelişen bir süreçtir.

Toplumda herkesi kapsama zorunluluğu: Belli bir konuda yapılan sağlık eğitiminin
başarılı olması için toplumda o konuyla ilgili herkesin eğitilmesi gerekir.
Eğiticinin niteliği: Sağlık alanında eğitimde en etkili yöntem grup hâlinde veya yüz
yüze eğitimdir. Yüz yüze eğitimde de başarının temel koşulu eğiticinin niteliğidir.
Eğitimin başarılı olabilmesi için eğiticide aşağıdaki nitelikler bulunmalıdır:
1- Eğitici, halkın tanıdığı ve inandığı bir kişi olmalıdır.
2- Eğitici, sağlık eğitimi yanında halkın istediği bir hizmeti halka götüren kişi olmalıdır.
3- İletişimi kolaylaştırmak için eğiticiyle eğittiği kişilerin kültür düzeyleri olanaklar
çerçevesinde birbirine yakın olmalıdır.
4- Eğitici, eğitim verdiği kişilerin kültürünü, sorunlarını, beklentilerini çok iyi
bilmelidir.
5- Eğitici, eğittiği kişilere saygılı olmalı ve onları incitecek, küçük düşürecek
davranışlardan kaçınmalıdır.
Toplumsal sağlık eğitiminde toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi amacıyla yapılan
eğitim çalışmaları, okulda öğrencilere yapılan eğitim ve yetişkin eğitimi olarak ikiye ayrılır.
Okul eğitimi sağlık personeli olacak öğrencilere yapılan eğitimle her öğrenciye genel eğitim
konusu olarak yapılan eğitimi kapsar. Sağlık personeline okulda ve okuldan sonra yapılan
meslek eğitimi bu yazının kapsamı dışındadır. Konumuz toplumda yetişkinlere ve okullarda her
öğrenciye sağlık konusunda yapılan eğitimdir. Konunun işlenmesinde de ayrıntılara girmeden
konunun çerçevesini çizmek ve sorunları belirlemekle yetinilecektir. Eğitim çalışmaları, hedef
kişiler ve konu bakımından üç grupta toplanabilir.

6.4.1. Sağlık Eğitimi
Kişilere sağlıklarını korumaları veya tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden
yararlanabilmeleri için yapılan eğitim çalışmaları bu gruba girer. Bu konularda yapılan eğitim
ülkenin politik rejimi ve gelişme düzeyi ne olursa olsun her ülke için çok önemlidir. Bu eğitim
her ülkede sadece eğitim düzeyi düşük kişiler için değil en aydın sayılabilecek kişiler için de
gerekli olabilir. Örneğin şişman bir kişiyi diyetini düzeltmesi için, sigara içeni sigarayı
bırakması için, erken tanı için; periyodik muayeneye gitme alışkanlığı olmayanları, kanser ve
hipertansiyon gibi hastalıkların önemsenmeyebilecek ilk belirtilerini öğrenmesi ve en az yılda
bir kez, hiç bir şikâyeti olmasa da muayene olması için eğitmek gerekir.

6.4.2. Sağlık Hakkı İçin Temel Eğitim:
Tüm halkın sağlık hizmetlerinden yararlanmasına siyasal düzenin veya yöneticilerin
davranışının engel olduğu ülkelerde halka sağlık hakkını ve sağlık hizmetini mümkün olan en
yüksek düzeyde elde edememesinin temel nedenlerini gösteren, üretim düzeninin
değiştirilmesini amaçlayan temel eğitim çabaları bu gruba girer.

Sağlık hizmetlerinin yönetimine yön veren kişilerin çoğunun, sağlık hizmetlerinin
gereği ve sosyo-ekonomik etkileri, önceliklerin doğru saptanması, örgütlenme ve işletmeciliğin
bilimsel ve akılcı olması gibi konularda eğitime ihtiyaçları vardır. Hekimlerin, özellikle
yöneticileri kolaylıkla etkileyen tanınmış hekim ve öğretim üyelerinin eğitimi de bu gruba girer.
Bir iç hastalıkları profesörü, jinekolojik vakalar üzerinde söz söylemeyi bilime saygısızlık
saymasına karşın, sağlık yönetimiyle ilgili bir alanda sağduyu ile söz söylemekten ve karar
verecek kişileri etkilemekten kaçınmaz. Bu davranışın çeşitli nedenleri arasında, sağlık
yönetiminde de iç hastalıklarının herhangi bir dalındaki kadar araştırma ve yayın yapıldığını,
sağlık yönetiminin iç hastalıkları ve jinekoloji gibi bir ihtisas konusu olduğunun anlaşılmamış
olması vardır.
Yöneticilerin eğitimi, özellikle hâkim sınıf ve baskı gruplarının beklentilerine ters düşmeyen
teknik konularda çok önemlidir. Örneğin, bir belediye başkanının elindeki sınırlı olanağı park
yapma amacıyla kullanmak yerine açıktan akan lağım kanallarını kapatmaya öncelik
vermesini sağlamak, bir valinin sağlık hizmetlerini desteklemek amacıyla diğer örgütleri
harekete geçirmesini sağlamak, maliye bakanından başlayarak yasama organı üyelerini ve
tüm yetkili kişileri bütçeden sağlık hizmetlerine halkın istemini karşılayacak ölçüde ödenek
konmasını kabul ettirmek için eğitmek gerekir.

6.4.4. Sağlık Eğitiminin Önemi
Toplumun sağlık düzeyini yükseltme amacıyla yürütülen her hizmetin başarılmasında
halkın eğitimi kritik bir etmendir. Bunu yukarda sınıfladığımız sağlık hizmetlerinin her birinde
eğitimin katkısını incelenerek kanıtlanabilir Bu bağlamda çevreye yönelik koruyucu hekimlik
hizmetleri örnek gösterilebilir. Su hijyeni bu konuda verilebilecek en güzel örnektir. Bir
toplumda kişiler dışkıyla karışan bir suyun içilemeyeceğini, suyun kirlenmemesi için ne
yapması gerektiğini, kirlenmiş suyun nasıl dezenfekte edileceğini biliyor, bildiğini uyguluyor
ve gerekli uygulamayı yapmayanlara baskı yapıyorsa bu toplumda suyla hastalıkların bulaşması
olanaksızdır. Tersine, halk klorlanmış şebeke suyunun tadını beğenmediği için kirli kuyu
suyunu içiyorsa milyonların harcandığı su tesisleri sağlık yönünden bekleneni sağlamaz. Çöp,
apteshaneler ve vektörlerle (bit ve sinek gibi) savaş sorunlarında da durum aynıdır. O hâlde
olumlu çevre oluşturmak için bu konuda halkı eğitmek ve davranışını değiştirmek, tesisler
kurmaktan daha önemlidir denilebilir. Bu konuda kişiye yönelik bir sorunu, beslenme sorunu
olan beslenme sorunu misal gösterilebilir. Beslenme bozukluklarının tek nedeni ekonomik
güçsüzlük değildir. Alışkanlıklar ve bilgisizlik de aynı ölçüde önemlidir. Özellikle şişmanlıkta
tek neden alışkanlıktır. Ülkemizde çocuklarda raşitizmin yaygın oluşunun tek nedeni ailenin
yanlış tutumu ve çocuğun güneşe çıkarılmamasıdır. Ülkemizde çocuklarda görülen kaloriprotein yetmezliğinde alışkanlık ve bilgisizlik, çoğu kez ekonomik güçsüzlük kadar hatta ondan
daha önemli bir etkendir. Annelerin, bilgisizlki veya büyük annenin baskısıyla çocuklarını
proteinden fakir diyetle besledikleri veya ucuz protein kaynağı olan mamaları kullanmadıkları
her hekimin bildiği bir gerçektir. Bu bilgi noksanını giderme ve olumsuz tutumu değiştirmenin
tek yolu yine eğitimdir. Aile planlaması, aşılama, ilaçla koruma ve erken tanı gibi kişiye yönelik
diğer koruyucu hekimlik hizmetlerinin yürütülmesinde çoğu kez karşılaşılan sorun halkın bu
hizmetlerden yararlanma isteğinin sınırlı oluşudur. Bu açığı kapamanın yolu, halkı, hasta
olmadıkları zaman da sağlık hizmetinden yararlanma ve sağlık personelinin dediklerini yapma

konusunda eğitmektir. Tedavi ve rehabilitasyon hizmetinde halk eğitimi gereklidir. Geleneksel
olarak sağlık eğitimi koruyucu hekimlik hizmetlerinden sayılır. Aslında sağlık eğitimi tedavi
ve rehabilitasyon hizmetlerinde de aynı ölçüde önemlidir ve yeri vardır. Bir hastanın
hastalığının başlangıcında hekime başvurmasını sağlamak, hasta ölüm döşeğinde iken son çare
diye hekim çağırma tutumunu değiştirmek, hasta hekime başvurdu ise ilacını nasıl
kullanacağını, şikâyetleri geçse de ilaca devam etmesi gerektiğini, neyi yiyeceğini veya
yemeyeceğini, ne yapacağını veya yapmayacağını öğretmek ve uygulatmak da eğitim
hizmetidir. Kişilere bu konularda iyi eğitim yapılmaması tedavi hekimliği hizmetlerini olumsuz
olarak etkileyen önemli bir eksikliktir. Ne yazık ki hekimlerin çoğunluğu bu hizmete gereken
önemi vermemekte, hastanın muayenehane veya hastaneden çıktıktan sonra ne yaptığı ile
ilgilenmemekte, onu etkileme yollarını aramamaktadır. Rehabilitasyon hizmeti, özellikle sosyal
rehabilitasyon, eğitim yönü ağır basan bir hizmettir.

6.4.5. Sağlık Eğitiminin Ve Eğiticilerin Özellikleri ve Temel Kurallar:
Toplumda sağlık eğitimi hizmetlerini planlamak, uygulamak ve değerlendirmek için
yetişkin eğitiminin, özellikle değer yargısı ve davranış değiştirme amacıyla yapılacak eğitimin
şu 5 temel özelliğini bilmek gerekir:

1. Seçicilik
Yetişkin eğitiminin okulda yapılan eğitimden farkı, yetişkinlerin öğrenmelerinin
tümüyle kendi isteklerine bağlı olması, öğrenmek istedikleri konuyu kendilerinin seçmesidir.
Örgün eğitimde öğrenci, istese de istemese de, öğretmenin söylediğini öğrenme ve hatta
uygular görünmek zorundadır. Halkın böyle bir zorunluğu yoktur. Yetişkinler ilgilendikleri
şeyleri öğrenirler. Bir konuyla ilgilenmiyorlar veya kendi yaptıklarının doğru olduğuna
inanıyorlarsa söylenenleri yapmazlar hatta dinlemezler. Bu nedenle planlama ve uygulamada
unutulmaması gereken husus okulda öğrencinin verilen dersleri öğrenmesinin kendi sorunu,
yetişkin eğitiminde ise halkın değer yargılarını ve davranışlarını değiştirmenin eğiticinin
sorunu olduğudur. Örneğin: Bir anne çocuğunu iki yaşına kadar emzirmenin gerektiğine
inanıyor, buna karşın hekim veya ebe bu uygulamayı annenin ve çocuğun sağlığı için zararlı
buluyorsa bu, sağlık düzeyini yükseltmek isteyen hekimin, ebenin sorunudur. Uygulamalarda
ortaya çıkan bir zorluk da sağlık düzeyini yükseltmekle görevli hekim ve ebenin kişisel amaç
ve beklentileriyle örgütün amacı arasındaki çelişkidir. Hekim veya ebe, örgütün amacına göre
değil de kendi amaç ve beklentileri yönünde çalışma yoluna giderse o zaman halkın sağlık
konusunda eğitimi sorunu ortada ve sahipsiz kalır. Bu nedenle uygulamada personelle örgüt
amacını eşleştirmede ne kadar başarı sağlanırsa personelin halkı eğitmesi o derece mümkün
olur ve başarı umudu doğar. Halkı konu ile ilgilendirmenin yolu da mümkün olan durumlarda,
halkın ihtiyacıyla eğitim konusu arasında ilişki kurmak ve konuyu kişinin sorunu hâline
getirmektir. Örneğin; halka gelir kaybı, iş gücü kaybı ve hastalıklar arasındaki ilişkinin
gösterilmesi ile kişilerin hastalıklardan korunmak için davranışlarını değiştirmeyi kabul
etmesi olanağı yaratabilir.

2. Uygulanabilirlik

Bir okulda öğrenciye öğretilen bir şey o öğrencinin, istese bile uygulayamayacağı,
hatta uygulanmaması gereken bir şey olabilir. Sağlık eğitiminde ise öğretilen şeyin
uygulanabilir olması şarttır. Uygulama olanağı olmayan bir konuda yapılan eğitim, anlamsız
olması bir yana, halkı ilgilendirmez ve beklenen sonucu veremez. Kişiler duyarak değil
uygulayarak yeni davranışlar kazanır. Örneğin; çocukların aşılanması için sağlık örgütü
olmayan bir yerde ana babaya çocuklarını aşılatma eğitimi sonuç vermez. Ancak bu hizmeti
elde edebilmeleri için hükûmete baskı yapmaları amacına yönelik temel eğitim yapılabilir.

3. Süreklilik
Sağlık mesleklerinde çalışanların hiç unutmamaları gereken husus, halk eğitiminin çok
yavaş gelişen bir süreç olduğudur. Kuan-Su, (M.Ö. 700 yıllarında yaşayan bir Çin filozofu)
bunu şöyle anlatır: “Düşündüğün bir yıl sonrasıysa tohum ek. Tasarladığın on yıl sonrasıysa.
ağaç dik. Ama yüz yıl sonrasını düşünüyorsan halkı eğit”. Halk eğitiminde amaca ulaşmanın
çok uzun zaman alabileceğini bilmek sadece hizmeti planlayanların değil, bu hizmeti
yürütenlerin de bilmesi, umutsuzluğa düşüp eğitim çabalarını durdurmaması için gereklidir.
Amaçsız, plansız ve zaman zaman yapılan eğitim uygulamalarıyla davranış
değiştirilemez. Hedef olan kişilerin sürekli olarak eğitim baskısı altında tutulması başarının
koşullarındandır. Eğitimde sürekliliğin önemini vurgulamak için toplumda eğitim sürecinin
gelişme mekanizmasını hatırlamak gerekir. Bir topluma yeni bir düşünce ve uygulama
sokulduğunda önce önder tipli kişiler bunu deneme amacıyla uygular. Bu ilk uygulamayı
sağlamak eğiticinin ilk başarısıdır. Bu nedenle eğitimde kitle değil önder tipli kişiler hedef
olarak alınmalıdır. Halkın büyük çoğunluğu önder tipli kişilerin uygulamasını gözler ve yararzarar yönünden değerlendirir. Olumlu kanıya varanlar zamanla uygulamaya katılır. Katılma
süresi de kişinin özelliğine bağlıdır. Belli bir zaman süresinde toplumda eğitim sonucu
davranış değiştiren kişi sayısının zaman boyutuna karşı grafiği çizilirse çan eğrisi çıkar. Bu
eğrinin bir ucunda “önderler” diğer ucunda “sert ceviz” ler vardır. Bunlar her toplumda vardır,
eğitilemezler ve diğer kişilere yapılan eğitimi etkisiz bırakmak için çaba harcarlar.

4. Toplumda Herkesi Kapsama Zorunluluğu
Belli bir konuda yapılan sağlık eğitiminin başarılı olması için toplumda o konuyla ilgili
herkesin eğitilmesi gerekir. Örneğin, çocuk beslenmesinde genç anne kadar, büyük annenin
eğitilmesine de önem verilmelidir. Okulda diş temizliği konusunda yapılan eğitimi desteklemek
ve olanak sağlamak için, aileyi hedef alan eğitim yapılmazsa eğitimde beklenen başarıya
ulaşılamaz. Örnekler istendiği kadar artırılabilir. Özet olarak denebilir ki sağlık eğitim
programları okulda, ailede ve toplumda aynı zamanda birbirini tamamlayacak şekilde
yürütülmelidir.
Okullarda sağlık eğitimi çok önemlidir. Çocuklara doğru davranış kazandırabilmek
yetişkinlerin davranışını değiştirmekten daha kolaydır. Bu nedenle sağlık örgütü okullarda
sağlık eğitimine çok önem vermelidir. Ancak bu eğitimin başarısı için, en azından yaşlı kuşağın

çocuğa olumsuz etki etmemesini sağlayacak şekilde eğitilmesi gereklidir. Bu sağlanırsa bir iki
kuşak sonra eğitimin amacına varması sağlanmış olur.

5. Eğiticinin Niteliği
Sağlık alanında eğitimde en etkili yöntem grup hâlinde veya yüz yüze eğitimdir. Yüz
yüze eğitimde de başarının temel koşulu eğiticinin niteliğidir. Eğitimin başarılı olabilmesi için
eğiticide aşağıdaki nitelikler bulunmalıdır:
a- Eğitici halkın tanıdığı ve inandığı bir kişi olmalıdır.
b- Eğitici halka, sağlık eğitimi yanında, halkın istediği bir hizmeti götüren kişi
olmalıdır.
c- İletişimi kolaylaştırmak için eğiticiyle eğittiği kişilerin kültür düzeyleri, olanak
çerçevesinde birbirine yakın olmalıdır.
d- Eğitici, eğitim verdiği kişilerin kültürünü, sorunlarını, beklentilerini çok iyi
bilmelidir.
e- Eğitici, eğittiği kişilere saygılı olmalı ve onları incitecek, küçük düşürecek
davranışlardan kaçınmalıdır.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde sağlık eğitim yöntemlerinden ferdi, grup ve toplumsal eğitim yöntemleri
değerlendirilmiştir. Toplumsal eğitim yöntemleri, bunların sağlık eğitimi içerisindeki önemi ve
uygulama metotları detaylı bir şekilde işlenmiştir.

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde eğiticinin niteliklerinden biri değildir?
A) Eğitici halkın tanıdığı bir kişi olmalıdır.
B) Eğitici halkın inandığı bir kişi olmalıdır.
C) Eğitici, eğittiği kişilere karşı saygısızca davranabilir.
D) Eğitici, eğitim yaptığı kişilerin kültürünü bilmelidir.
E) Eğitici, eğitim verdiği kişilerin sorunlarını bilmelidir.
2) Bireysel ihtiyaçlar belirlenerek birebir yapılan eğitim türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Grup eğitimi
B) Ferdî eğitimi
C) Toplum eğitimi
D) Araştırma
E) Gözlem
3) Yapılan eğitimin toplumu kapsamasını amaçlayan eğitim türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Grup eğitimi
B) Ferdî eğitimi
C) Toplum eğitimi
D) Araştırma
E) Gözlem
4) Halk eğitiminin çok yavaş gelişen bir süreç olması toplum eğitiminin hangi
özelliği ile ilgilidir?
A) Uygulanabilirlik
B) Süreklilik
C) Toplumda herkesi kapsama zorunluluğu

D) Seçicilik
E) Eğiticinin niteliği
5) Sağlık eğitiminde öğretilen şeyin uygulanabilir olması şartı eğitiminin hangi
özelliği ile ilgilidir?
A) Uygulanabilirlik
B) Süreklilik
C) Toplumda herkesi kapsama zorunluluğu
D) Seçicilik
E) Eğiticinin niteliği

6) Kişilerde sağlık bilgi düzeyini artırmak gibi amaçlara ulaşmak için kullanılan
yöntemlere ………………….. yöntemleri adı verilir.
7) Halk eğitimi …………………….. gelişen bir süreçtir.
8) ……………….., belirli sayıda kişilerin bir araya gelerek oluşturdukları gruplara
yapılan eğitimdir.
9) ………………….., yapılan eğitimin toplumu kapsamasını amaçlar.
10) …………………., sağlıkla ilgili kamuoyu yaratmada ve ulusal kampanyaların
yürütülmesinde oldukça etkilidir.
Cevaplar: 1-C, 2-B, 3-C, 4-B, 5-A, 6-sağlık eğitimi, 7-çok yavaş, 8-grup eğitimi, 9Toplum eğitimi, 10-Kitle iletişim araçları

7. SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNTEMLERİ II

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Etkin Eğitim Yöntemleri
7.2. Bireysel Eğitimde Kullanılan Yöntemler
7.3. Grup Eğitiminde Kullanılan Yöntemler

Bölüm ile İlgili Sorular

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Etkin Eğitim Yöntemleri
Bireysel Eğitimde
Kullanılan Yöntemler
Grup Eğitiminde Kullanılan
Yöntemler

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Anahtar Kavramlar
•

Eğitim Yöntemleri

•

Tartışma

Giriş
Eğitim kişiler arası farklı uygulamalar ile daha başarılı olabilmektedir. En uygun eğitim
yönteminin, en uygun kişiler ile en uygun birey veya gruplara verilmesi hedeflenmelidir. Bu
şekilde eğitim hem başarıya ulaşmış hem de yararlı sonuçlar ile kişi, grup ve toplumların daha
refah bir yaşam sürmelerine olanak sağlanmış olur.

7.1. Etkin Eğitim Yöntemleri
Eğitimde seçilen yöntem amaçlara ulaşmada oldukça etkilidir. Eğitimde yöntem
seçimini etkileyen birtakım faktörler vardır. Bu faktörler;
- Eğitimcinin yönteme yatkınlığı: Eğitimci hangi yöntemi daha iyi kullanıyorsa onu
seçmelidir.
- Zaman ve fiziksel olanaklar: Zamanın kısıtlı olduğu eğitimlerde grup tartışması etkin
bir yöntem değildir.
- Maliyet: Uygulamalı eğitimler ek bir maliyet getirirken, anlatım yöntemi gibi
yöntemler ek bir maliyet getirmez.

- Eğitilecek grubun büyüklüğü: Büyük gruplarda tartışma yöntemi uygun değildir.
- Eğitim konusunun özelliği: Uygulama gerektiren eğitimlerde göstererek yaptırma
uygun bir yöntemdir.
- Katılımcıların hazır bulunuşluk düzeyleri: Katılımcının eğitim konusuyla ilgili
daha önceden herhangi bir bilgisinin olup olmaması yöntem seçimini etkiler.

7.2. Bireysel ve Küçük Grup Eğitimlerinde Kullanılabilecek Eğitim
Yöntemleri
Anlatım-sunum, demonstrasyon, soru-cevap, danışmanlık, görüşme gibi yöntemler
bireysel ve küçük grup eğitimlerinde kullanılır.

7.2.1. Anlatım
Bir eğitimciden çok sayıda dinleyicinin yararlanmasını sağlayan geleneksel bir
yöntemdir.
Anlatım Yönteminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
- Eğitimci anlatacağı konuya iyi hazırlanmalıdır.
- Konunun içeriği iyi belirlenmelidir. Gereksiz konuların anlatımından kaçınılmalıdır.
- Katılımcıların tümünün görülmesini sağlayan bir oturma düzeni olmalıdır.
- Sürekli anlatmaktan kaçınılmalıdır.
- Anlatım katılımcıların düzeyine uygun olmalıdır.
- Katılımcılara adlarıyla hitap edilmelidir.
- Eğitimde duyu organlarına hitap eden araç gereçler kullanılmalıdır.
- Katılımcılara konuşma fırsatı verilmelidir.
- Eğitimci zamanı iyi kullanmalıdır.
- Beden dilini (jest, mimik ve hareketler) çok iyi kullanmalı ve ses tonunu iyi
ayarlamalıdır.
Anlatım Yönteminin Olumlu Yönleri
- Emek ve masraf bakımından ekonomiktir. Kısa zamanda fazla bilgi aktarılabilir.
- Büyük gruplara eğitim yapılmasını sağlar.

- Eğiticinin kontrolünde olan bir yöntemdir.
- Eğitim konularının belli bir sıra ve düzene göre sunulmasını sağlar.
- Gezi, gözlem, deney ve proje uygulamalarında gerekli ve yararlı bir yöntemdir.
Anlatım Yönteminin Sınırlılıkları
- Eğitimde uyaran ne kadar çok ise öğrenme de o ölçüde etkili olmaktadır. Anlatma ise
daha çok bir duyu organını, kulağı hedef almaktadır.
- Her konuda anlatım yöntemine yer verilmesi eğitimi sıkıcı hâle getirir, katılımcıların
ilgi ve isteklerini azaltır.
- Bu yöntemle anlatılanlar kısa zamanda unutulur.
- Katılımcıların anlatılanları dikkatle dinleme süreleri 15-20 dakikayı geçmediği için
bilgilerin ayrıntılı olarak iletilmesi güçtür.
- Beceri kazanma ya da davranış değiştirme için uygun değildir.

7.2.2. Soru-Cevap
Soru-cevap yöntemi önceden hazırlık yapıldığı takdirde etkin bir yöntemdir. Bunun için
eğitimci önce konuyu ayrıntılı ve planlı bir şekilde taramalı sonra sorular hazırlamalıdır. Bu
yöntemin etkili bir şekilde uygulanması için eğitimciler katılımcılara soru sorma fırsatı
vermelidir. Böylece eğitimci katılımcıların ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak
eğitimi gerçekleştirir.
Soru-Cevap Yönteminin Kullanım Amaçları
- Eğitimden önce katılımcıların bildiklerini tazeleme
- Daha önceden öğrenilenleri gözden geçirme
- Öğrenilenleri kontrol etme
- Eğitime katılımı sağlama
Soru-Cevap Yönteminin Olumlu Yönleri
- Eğiticiye katılımcıların bilgi ve uygulamalarını kolayca değerlendirme olanağı verir.
- İlgiyi uyandırır, düşünme sürecini harekete geçirir.
- Kendini açıklama fırsatı sağlar.
- Doğru verilmiş yanıtlar ile şüpheleri uzaklaştırır.

- Düşüncelerin yorumlanması ve şekillenmesine olanak sağlar.
Soru-cevap yönteminin başarısı eğiticinin bazı özelliklere sahip olmasına bağlıdır.
Bu özellikler;
- Hızlı, net düşünme yeteneği ve kullandığı dile hâkim olması,
- Anlaşılamayan soruları yeni sözcüklerle tekrarlayabilmesi,
- Katılımcıların soru ve cevaplarını değerlendirebilmesi,
- İlgiyi canlı tutmak ve tekrardan kaçınmak için farklı soru sorma tekniklerini
kullanabilmesidir.
Soru-Cevap Yöntemi Uygulanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Önceden anahtar sorular hazırlanmalıdır.
- Sorular açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmelidir.
- Sorular katılımcıların kapasitelerine ve düzeylerine uygun olarak hazırlanmalıdır.
- Cevap için yeterli zaman bırakılmalıdır.
- Katılımcılar da soru sormaya özendirilmelidir.
- Katılımcının verdiği yanıt doğruysa desteklenmeli/ödüllendirilmeli, kısmen doğruysa
doğru bölüm onaylanmalı ve yanlış bölüm düzeltilmeli, tamamen hatalı ise eleştirel bir tavır
almadan doğru yanıta ulaşmaları sağlanmalıdır.

7.2.3. Grup Eğitiminde Kullanılabilecek Eğitim Yöntemleri
En çok kullanılan yöntemler; beyin fırtınası, demonstrasyon, rol yapma, fısıltı grupları,
gösterip yaptırma, örnek olay (vaka incelemesi), dramatizasyon ve çemberdir.

7.2.4. Beyin Fırtınası
Beyin fırtınası, birden fazla kişinin bir araya gelerek bir konuyla ilgili fikirlerini
tartışmaksızın açıklayarak birbirleriyle fikir alışverişinde bulundukları, bireyin yaratıcı
düşünme gücünü geliştiren bir yöntemdir. Beyin fırtınası bir problem/konu hakkında hızlı
düşünmek, karar vermek ve fikir üretmek için kullanılır.
Beyin Fırtınasının Olumlu Yönleri
- Çok sayıda fikri, bir grup katılımcıdan kısa sürede elde etme
- Değerlendirmeyi sonraya bırakarak serbest ve neşeli bir ortam yaratma, olabildiğince
çok miktarda fikir üretilmesini sağlama, önerilen fikirleri gruplandırma ve birlikte geliştirme

- Katılımcıların hayal güçlerini kullanmalarını sağlama
- Sorun çözme
- Yaratıcı düşünceleri ortaya çıkarmayı sağlama
Beyin Fırtınasının Temel Kuralları
- Herkes aklına gelen her şeyi söyleyebilir, bütün fikirler kabul edilir.
- Söylenenlerin hepsi tahtaya/kâğıda yazılır.
- Hiçbir fikir/öneri beyin fırtınası sırasında eleştirilmez, tartışılmaz.
- Beyin fırtınası belli bir süre içinde yapılır.
- Öneriler listesi bitirildikten sonra başa dönüp hepsi teker teker tartışılır.
- Kısa bir özetle (bir-iki cümlelik) konu toparlanır.
Bu kurallar gruba açıklanmalıdır.

7.2.5. Rol Yapma (Rol Play)
Rol yapma, bir konuyu oyunlaştırarak tartışmadır. Empati yoluyla oyundaki kişilerin
duygu ve düşüncelerini anlama, eylemlerin başkaları üzerindeki etkilerini ve tepkilerini izleme
amacıyla uygulanır.
Rol Yapma Yönteminin Olumlu Yönleri
- Uyarıcı ve eğlendiricidir.
- Grubun dikkatini toplar.
- Gerçek yaşama benzer.
- Problem çözme becerisi kazandırır.
- Katılımcıların birbirlerinden öğrenmelerini sağlar.
- Öğrenme sürecinde katılımcılara sorumluluk verir.
- Ekip çalışmasını destekler.
- Kişisel değerleri açığa çıkarır.
Rol Yapma Yöntemi Uygulanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
- İyi bir hazırlık yapılmalıdır.

- Ortam oluşturulmalıdır.
- Oyun izlenmelidir.
- Oyunculara teşekkür edilmeli ve oyunda neler hissettikleri sorulmalıdır.
- Gözlemcilerin gözlem ve tepkileri paylaşılmalıdır.
- Farklı olan tepkiler tartışılmalıdır.
- Gösteriden ne öğrendikleri sorulmalıdır.
- Durumun kendi yaşantılarıyla ne kadar ilgili olduğu tartışılmalıdır.
- Özet yapılmalıdır.

7.2.6. Tartışma
Tartışma, bir konu üzerinde kişileri düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları
açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Tartışma yöntemi
katılımcıların konu hakkında bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlar.
Tartışma yönteminin birtakım sınırlılıkları vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
-İyi kontrol edilmezse beklenmedik sonuçlar doğurabilir.
-İyi bir planlama yapılmazsa tartışma konu dışına taşar.
-Herkes tartışmaya eşit şekilde katılmayabilir.
-Kalabalık gruplarda uygulanması zordur.
-Uzun süre gerektirir.
-Hazır bulunuşluk düzeyi düşük gruplarda etkili olmaz.
Tartışma yöntemi türleri; fısıltı grupları, panel, sempozyum, seminer ve forumdur.
- Küçük grup tartışması/fısıltı grupları: Bir konu üzerinde katılımcıları düşünmeye
yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacı ile
kullanılan bir yöntemdir. Grup tartışması yapılacaksa aynı konu küçük gruplar içerisinde
tartışılmalı daha sonra topluca tartışılmaya geçilmelidir. Grup tartışması uygulanırken;
- Ne tartışılacağı açıklanmalıdır.
- Gruptan istenen iş net olmalı, zaman sınırı verilmelidir.
- Katılımcılar aynı fikirde olmasalar da birbirlerini dinlemelidir.

- Grup tartışması yalnızca bir ya da iki kişi tarafından yönlendirilmemelidir.
- Sorularla tartışmanın yönetimine yardımcı olunmalıdır.
- Herkes katılım için cesaretlendirilmelidir.
Küçük grup tartışmasının katılımcıların öğrendiklerini kontrol etmelerini sağlama,
paylaşmayı destekleme, alınan eğitimin güçlenmesini sağlama gibi olumlu yönleri vardır.
- Panel: Panel, küçük bir uzman grubunun öğrenci veya dinleyici karşısında bir konu
üzerinde değişik açılardan duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla yaptıkları bir tartışma
türüdür. Panelde başkan konuyu ve panel üyelerini sunup tartışmayı açar, kendisi de zaman
zaman tartışmaya katılır, sunulan görüşleri özetler ve tartışmanın akıcı bir üslupla sürmesini
sağlar. Panele katılan uzmanlar, konuşmalarını bitirdikten sonra öğrenci ya da dinleyiciler, aynı
konuda onlara sorular yöneltip görüşlerini bildirebilir.
- Sempozyum: Küçük bir konuşmacı grubun öğrenci ya da dinleyici topluluğu
karşısında bilimsel, sanatsal, düşünsel ağırlık taşıyan belirli bir konunun değişik yönlerini
tartışmasıdır. Konuşmacılar, konunun ele aldıkları yönünü kendi düşünceleri doğrultusunda
açıklamak, yorumda bulunmak amacıyla sempozyuma katılır.
Sempozyumda öğrenci ya da dinleyiciler, tartışmalar bittikten sonra soru sorabilir, kendi
görüşlerini ileri sürebilirler. Sempozyum ilgi uyandırması, aktif katılımı sağlaması bakımından
eğitim ortamında etkili bir şekilde kullanılabilir. Ancak konuşmacılar iyi hazırlanmamışsa konu
tam olarak işlenemeyebilir.
- Forum: Aynı konuyla ilgili iki ya da daha fazla konuşmacının katıldığı bir tartışma
tekniğidir. Bu teknikle tartışmalı konunun farklı yönleri, o alanda iyi yetişmiş kişilerce
dinleyiciler karşısında tartışılır. Ayrıca dinleyiciler de kendi görüşlerini açıklama olanağına
sahiptirler. Forumu yöneten kişinin hem konuşmada hem de yöneticilikte tecrübeli olması
gerekir çünkü bu tür konuşmalarda dinleyicileri ve konuşmacıları yönetmek çok zordur.
- Seminer/Konferans: Seminer veya konferans daha çok bilimsel amaçlı kullanılan bir
eğitim yöntemidir. Seçilen bir konu uzman bir kişi tarafından belirli bir süre içerisinde sunulur.
Küçük gruplar için seminer, büyük gruplar için konferans terimi kullanılmaktadır. Bu yöntemde
katılımcılar pasif konumda kalabilirler.

7.2.7. Örnek Olay (Vaka İncelemesi)
Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin eğitim ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin
sağlanmasıdır.

Örnek Olay Yönteminin Yararları
- Hayata en yakın eğitim yöntemlerinden biridir.

- Katılımcıların hepsi bir konuda veya olay üzerinde yoğun bir zihinsel çaba gösterirler,
bilgi ve tecrübelerini burada uygulamaya koymaya çalışırlar.
- Soyut düşünceler burada pratiğe, uygulamaya dönüştürülebilir.
- Bağımsız düşünme, orijinal fikir üretme ve bunu ortaya koyma özellikleri gelişir.
Örnek Olay Yönteminin Sınırlılıkları
- Örnek olaylar iyi seçilmez veya iyi ortaya konmazsa olaydaki olumsuzluklar sınıfa da
aktarılabilir.
- Olaylar katılımcıların seviyesine uygun seçilmezse sağlıklı fikirler üretilemez.
- Katılımcılar yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değilse katılım az olabilir.
Örnek Olay Yönteminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Örnek olayda temel ayrıntılar iyi belirlenmiş olmalıdır.
- Örnek olayda temel bir sorun bulunmalıdır.
- Örnek olaydaki sorunun analiz edilmesi istenmeli, böylece sorun iyice anlaşılmalıdır.
- Örnek olay hedefler, ilişkiler ve değerler açısından değerlendirilmelidir.
- Örnek olayda beklenen çözüm için katılımcılara ön bilgiler verilmeli, bu amaçla ya
yazılı bir rapor sunulmalı ya da örnek olay ile ilgili bir film gösterilmelidir.
- Örnek olay için yönlendirici tartışma soruları önceden belirlenmeli; olayın nedeni, oluş
şekli ve sonuçları üzerinde tartışmalar yoğunlaştırılmalıdır.
- Tartışma sonunda ortaya çıkan ilke ve sonuçlar ile en çok görüş birliğine varılan
öneriler belirlenip bir yere kaydedilmelidir.
- Örnek olayda elde edilen sonuçlardan ve deneyimlerden ne şekilde yararlanılacağı
konusu üzerinde durulmalıdır.

7.2.8. Gösteri (Demonstrasyon)
Gösteri, eğitimcinin herhangi bir konuyu katılımcıların önünde birtakım araç ve gereçler
kullanarak açıklamasıdır. Gösteri yönteminde gerçek araç gereçler, modeller, resimler,
fotoğraflar, harita, slayt, hareketli filmler, basit çizimler, levhalar vb. kullanılır.
Gösteri Yönteminin Olumlu Yönleri
- Hem göz hem kulak yoluyla öğrenmeyi sağladığı için söze dayanan yöntemlerden daha
etkilidir.

- Becerilerin kazanılmasında etkilidir.
Gösteri Yönteminin Sınırlılıkları
- Gösterinin hazırlanması zaman alabilir.
- İyi bir gösterinin hazırlanması çok iyi bilgi ve beceri sahibi olmayı gerektirir.
- Gösteri sırasında katılımcıların dikkati canlı tutulamazsa etkisiz olabilir.
- Gösteri sırasında fazla zaman harcanır.
Gösteri Yöntemi Uygulanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Gösteri sırasında yapılacak işler ayrı ayrı sıraya konularak ayrıntılı bir biçimde
planlanmalıdır.
- Kullanılacak araç ve gereçler, eğitimden önce gösteri yapılacak yerde hazır olmalıdır.
- Yapılacak gösteri önceden bir defa yapılarak kontrol edilmelidir.
- Gösteri bütün katılımcıların görebileceği yerde yapılmalıdır.
- Gösteri sırasında eğitimcinin yapacağı açıklamalar kısa, öz ve anlaşılır olmalıdır.
-Her basamağın sonunda katılımcılara sorular sorulmalıdır.
- Gösteri sonunda önemli noktalar eğitimci tarafından özetlenmeli, katılımcıların
sorularına cevap verilmeli, sorular sorularak varsa yanlış anlamalar düzeltilmelidir.

7.2.9. Gösterip Yaptırma
Bir işlemin uygulanmasını, bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama sonra
da katılımcıya alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur. Gösterip yaptırma
yönteminde yanlışlar hemen düzeltilmelidir çünkü yanlış kazanılmış bir becerinin sonradan
düzeltilmesi çok zor ve zaman alıcıdır.
Gösterip Yaptırma Yönteminin Olumlu Yönleri
- İlgi ve dikkat çekicidir.
- Birden fazla duyu organına hitap eder.
- Gösteri işlemi eğitici merkezli, yapma işlemi ise katılımcı merkezlidir.
- Psikomotor beceri kazandırmada etkilidir.
- Beceriler yaparak yaşayarak öğrenilir.

Gösterip Yaptırma Yönteminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Kazandırılacak beceriler önce eğitimci
gösterilmelidir.

tarafından

yapılarak katılımcılara

- Her katılımcıya istenilen beceriyi kazanması için yeterli zaman ve tekrar yapma şansı
verilmelidir.
- Gösteri anında kullanılacak şema, grafik ve film gibi araç gereçler önceden
hazırlanmalıdır.
- Beceriler sırayla ve aşamalı olarak öğretilmeli, bir beceri tam öğrenilmeden diğerine
geçilmemelidir.
- Katılımcılara önce basit, kolay ve yapabilecekleri işler yaptırılmalıdır.
- Yeterli araç gereç bulundurulmalıdır.
- Yapılacak işler bir akış çizelgesinde ya da yazı tahtası üzerinde gösterilmelidir.

7.2.10. Problem Çözme
Kişilerin karar verme ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirmek için kullanılan bir
yöntemdir. Amacı karar verme yeteneğini geliştirmek ve hayat boyu kullanılabilecek "problem
çözme yeteneğini" kazandırmaktır.
Problem Çözme Yönteminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Problemin farkına varma, ne olduğunu tanımlama ve sınırlama
- Bir problemi çözmede izlenen yolu belirleme
- Veri toplama, toplanan verileri analiz edip yorumlama
- Çözümü uygulama, elde edilen sonuçlara göre önerilerde bulunma

7.2.11. Çember
Bir konunun tartışılması ya da yapılan faaliyetlerin özetlenmesi ve değerlendirilmesi
amacıyla kullanılan tekniktir. Bu teknik öncelikle bir grup katılımcı seçilerek uygulanır. Başkan
ve sekreter belirlendikten sonra seçilen kişiler çember oluşturacak şekilde otururlar. Zaman ve
sorular tespit edildikten sonra konu sunulur. Sırayla herkes söz alır ve bir dakika konuşur.
Söylenenler sekreter tarafından not edilir ve önemli noktalar tespit edilip özetlenir. Bu teknik;
katılımcıların konuya dikkatlerini çekme, konuları tekrar etme, düşünme ve konuşma
alışkanlıkları kazandırma bakımından oldukça önemlidir.

7.2.12. Dramatizasyon
Drama tekniği ile katılımcılar hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini
yaşayarak öğrenirler. Sağlık alanında olumlu yönde tutum ve davranış değişikliği oluşturmak
için uygulanan dramatizasyon yöntemi özellikle çocuk yaştaki katılımcılar üzerinde çok etkili
olmaktadır. Ayrıca yaratıcı düşünceyi uyararak (doğaçlama yolu) duygusal zekâyı geliştirir,
problem çözme ve iletişim kurma becerisini destekler.
Drama Tekniğinin Yararları
- Etkili ve dikkatli dinleme yeteneğini geliştirir.
- Kişinin kendine olan güvenini artırır.
- Anlama yeteneğini ve yaratıcılığı artırır.
- Akıcı konuşmayı geliştirir.
- Dile hâkimiyeti ve iyi ifade yeteneğini geliştirir.
- Eğitimi sıkıcılıktan kurtarır, zevkli hâle getirir.
- Katılımcıları çevreye karşı duyarlı kılarken farkındalık yaratır.
- Özellikle duyuşsal tutum ve davranış geliştirmede etkilidir.
Drama Tekniğinin Sınırlıkları
- Eğitmen dramatizasyon yöntemi hakkında ön bilgilere sahip değilse yöntemi etkili
biçimde uygulayamaz.
- Hazırlanması ve uygulanması zaman alıcıdır.
- Süre iyi ayarlanmalı, grubun yaşı ve eğitim düzeyi dikkate alınmalıdır.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Etkin eğitim yöntemleri üzerinde durulmuş; bireysel eğitimin özellikleri, başarılı ve
başarısız yönleri ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Ayrıca grup eğitimlerinde kullanılabilecek
yöntemler de tüm yönleriyle incelenmiştir.

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan soru-cevap yönteminin kullanım
amaçlarından biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Eğitime katılımı sağlama
Katılımcıların hayal güçlerini kullanmalarını sağlama
Daha
önceden
öğrenilenleri
gözden
Öğrenilenleri kontrol etme
Eğitimden önce katılımcıların bildiklerini tazeleme

geçirme

2) Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan beyin fırtınası yönteminin olumlu
yönlerinden biri değildir?
A)
Katılımcıların hayal güçlerini kullanmalarını sağlama
B)
Sorun çözme
C)
Yaratıcı düşünceleri ortaya çıkarmayı sağlama
D)
Çok sayıda fikri, bir grup katılımcıdan kısa sürede elde etme
E)
Gerçek yaşama benzeme
3) Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan tartışma yönteminin
sınırlılıklarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Uzun süre gerektirir.
Herkes tartışmaya eşit şekilde katılmayabilir.
İyi kontrol edilmezse beklenmedik sonuçlar doğurabilir.
Kısa sürede sonuca ulaşılır.
Kalabalık gruplarda uygulanması zordur.

4) Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan gösteri (demonstrasyon)
yönteminin sınırlılıklarından biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Gösteri sırasında fazla zaman harcanır.
Gösterinin hazırlanması zaman alabilir.
Gösteri sırasında katılımcıların dikkati canlı tutulamazsa etkisiz olabilir.
İyi bir gösterinin hazırlanması çok iyi bilgi ve beceri sahibi olmayı gerektirir.
Becerilerin kazanılmasında etkilidir.

5) Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan drama tekniğinin olumlu
yönlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Akıcı konuşmayı geliştirir.
Kişinin kendine olan güvenini artırır.
Hazırlanması ve uygulanması zaman alıcıdır.
Anlama yeteneğini ve yaratıcılığı artırır.
Eğitimi sıkıcılıktan kurtarır, zevkli hâle getirir.

6) Zamanın kısıtlı olduğu eğitimlerde ………………… etkin bir yöntem değildir.
7) Gösteri, eğitimcinin herhangi bir konuyu katılımcıların önünde birtakım
……………………..kullanarak açıklamasıdır.
8) Örnek olay, ……………… karşılaşılan problemlerin eğitim ortamında çözülmesi
yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır.
9) …………….., bir konu üzerinde kişileri düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan
noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan bir
yöntemdir.
10) Anlatım-sunum, demonstrasyon, …………., danışmanlık, görüşme gibi yöntemler
bireysel ve küçük grup eğitimlerinde kullanılır.

Cevaplar: 1-B, 2-E, 3-D, 4-E, 5-C, 6-grup tartışması, 7-araç ve gereçler, 8-gerçek
hayatta, 9-Tartışma, 10-soru-cevap

8. EĞİTİMİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.

Eğitimin Psikolojik Temelleri

8.2.

Eğitim Psikolojisi

8.3.

Gelişim Psikolojisi

8.4.

Öğrenme Çeşitleri

Bölüm ile İlgili Sorular

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Eğitimin Psikolojik Temelleri
Eğitim Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi
Öğrenme Çeşitleri

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Anahtar Kavramlar
•

Psikoloji

•

Gelişim İlkeleri

Giriş
İnsan doğumundan itibaren sürekli bir gelişim ve değişim göstermektedir. İnsanın hayatı
boyunca geçirdiği dönemlere uygun uygun eğitim ve öğretim işlevlerinin yerine getirilmesi son
derece önemlidir. Bu bağlamda eğitimin temel psikolojik noktalarının bilinmesi ile gelişim
psikolojisi ve öğrenme çeşitleri çok önem arz etmektedir.

8.1. Psikoloji Biliminin Gelişimi ve Tanımı
Psikoloji aslında, çocukların eğitim sorunlarını çözme gereksiniminden doğmuştur. “Bu
çocuk niçin böyle davranır?” sorusu filozofların ve bilginlerin dikkatini bu alana yöneltmiştir.
Sokrates, Platon ve Aristo gibi bilginler bu alanda pek çok çalışma yürütmüşlerdir.
Psikoloji biliminin gelişmesine neden olan çalışmalar eski zamanlara dayansa da,
bugünkü anlamda psikoloji biliminin temelleri 1879’da Almanya’da Wilhelm Wundt tarafından
atıldı. Daha sonra ise psikoloji alanında eser meydana getiren ve değişik psikoloji akımlarının
temsilcileri olan pek çok psikologlara rastlamaktayız. Bunlardan bazıları şunlardır:

Alman fizyoloji bilgini Wilhelm Preyer, Amerikalı Ellen Key , Fransız Alfred Binet, İlk
Çocukluk Psiklojisi yapıtıyla Alman William Stern, Thorndike, Kurt Lewin, Watson, Sigmund
Freud, Alfret Adler, Fransız Psikolog Jean Piaget’dir.
Türkiye’de psikoloji dersi, ilk önce 1951’de eğitim enstitülerinde okutulmaya başlandı.
1953 eğitim programı ile ilköğretim okullarına ders olarak kondu.
Psikoloji, 1920’ye kadar zihinsel ( bilişsel ) yaşamın bilimi olarak tanımlanmıştır.
1920’lerden 1960’lara kadar ise gözlenebilir davranışların ( davranışçılık ) bilimi olarak
ifadesini bulmuştur. 1960’dan sonra ise davranış ve zihinsel süreçlerin bilimi olarak ifade
edilmeye başlanmıştır. Psikolojinin süreç içerisinde pek çok tanımı yapılmıştır.
En genel anlamıyla psikoloji, “İnsan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışların
altında yatan süreçleri bilimsel olarak inceleyen çalışma alanıdır.” şeklinde tanımlanabilir.

8.2 Psikoloji Bilmek Öğretmenlere Ne Tür Yararlar Sağlar?
•

Öğretmenlerin kendilerini tanımalarını sağlar.

•

Öğrencileri tanımalarını sağlar.

•

Öğrencilerin öğrenmelerine etkin katkıda bulunmalarını sağlar.

•
Öğrencilerin gelişmelerine ne şekilde etkide bulunduğunun farkına varmasına
yardımcı olur.
•

Bireysel farklılıklarının dikkate alınmasını sağlar.

•

Olumlu sınıf atmosferi oluşturmasına yardımcı olur.

•

Öğrencilerini öğrenmeye nasıl güdüleyeceği konusunda bilgiler sunar.

•
Öğrencilerin kendine güvenen, kendini ifade edebilen, sorgulayan bireyler
hâline gelmesine yardımcı olur.

8.3. Psikolojinin Alt Dalları
Psikoloji, insanı her yönüyle ele alıp incelediği için diğer bilim dallarıyla sıkı bir iş
birliği içindedir. Bütün bilimlerle ilişki içinde olan psikoloji doğal olarak alt dallara ayrılmıştır.
Bunlar;
Deneysel Psikoloji: Deney yöntemini kullanarak psikolojik bilgi üretimi ile ilgilenir.
Belli başlı konuları arasında algı, tutum, hatırlama öğrenme sayılabilir.
Fizyolojik Psikoloji: Kişinin bedensel yapısı ve bedeninin işleyişiyle ruhsal durumu
arasındaki ilişkiyi konu edinir.

Sosyal Psikoloji: Bireylerin grup içindeki davranışları ve insanların birbirlerinin
davranışları üzerindeki etkileri ile ilgilenir.
Psikolojik Danışma: Yaşamlarında zorlanan bireylere yardım eder.
Psikoterapi: Psikolojik rahatsızlıkları olanlarla ilgilenir.
Klinik Psikolojisi: Psikolojinin psikiyatristlere yakın olan alanıdır.
Çevresel Psikoloji: Fiziksel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkileri konusunda
çalışmalar yapar.
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi: Çalışma ortamında, kurum ve kuruluşlarda insan
davranışlarının nasıl bir seyir izlediğini inceler.
Eğitim Psikolojisi: Eğitim ile psikolojinin kesiştiği alandır. Esas itibariyle bireylerin
nasıl geliştiği ve öğrendiği üzerinde durur. Gelişim ve Öğrenme psikolojisi şeklinde iki
alt dala ayrılır;
Gelişim Psikolojisi: Bireyin çeşitli yaşam dönemlerinde ne tür bir gelişim süreci
izlediğini inceler.
Öğrenme Psikolojisi: Bireylerin nasıl öğrendiği üzerinde durur.

8.4. Eğitim Psikolojisi
Psikolojinin alt dallarından birisidir. Eğitim psikolojisi, eğitimle ilgili konu ya da
sorunları psikolojik açıdan inceler. Kişi davranışlarının istenen yönde olması için gerekli
metotlarının neler olması gerektiği üzerinde durur.
Eğitim psikolojisi eğitimle psikolojinin kesiştiği alandır. Eğitim psikolojisi, bireyin
davranışlarına etki edecek olan değişmeleri ve gelişmeleri inceler. Eğitim ortamlarını etkili bir
biçimde düzenlemeyi ve öğretme yoluyla öğrenmeyi verimli bir biçimde gerçekleştirmeyi amaç
edinir.
En geniş anlamıyla eğitim psikolojisi; bireylerin, fiziksel, psikomotor, zihinsel, törel,
sosyal, cinsel ve duygusal alanlardaki gelişim niteliklerini ve bu alanlarda kullanılabilecek
uygun öğrenme- öğretme süreçlerini, bunlarla ilgili kuram ve ilkeleri, sınıf disiplini ve düzenini
inceleyen ve araştıran; okul, aile ve meslek hayatı gibi alanlara da yardımcı olan uygulamalı bir
bilim dalıdır.
Eğitim Psikolojisi Öğretmene;
•

Öğrencilerin tanınması

•

Öğrencilerin gerçekleştireceği hedef davranışların saptanması

•
seçilmesi

Öğrencileri hedef davranışlara ulaştıracak yaşantıların (öğrenim görevlerinin)

•

Öğrenmeye ortam hazırlanması

•

Öğrenmenin gerçekleştirilmesi

•

Öğrenmenin ölçülmesi ve değerlendirilmesi

•

Dönüt bilgilerden faydalanılması gibi yararlar sağlar.

Eğitim psikolojisi iki alt dala ayrılır:

8.4.1. Gelişim Psikolojisi
Gelişim psikolojisi bireylerin doğumdan önce ve sonraki bütün dönemlerini bilişsel,
fiziksel ve psikomotor açıdan ele alarak inceler.

8.4.1.1.1. Gelişim İle İlgili Temel Kavramlar
Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal
yönden ve dil yönüyle belli koşulları olan en son aşamasına kadar sürekli ilerleme kaydeden
değişmedir.
Gelişim, geniş bir kavramdır ve canlı varlığın yaşamı boyunca geçirdiği ileriye ve
geriye yönelik bütün değişiklikleri kapsar.
Gelişim; öğrenme, yaşantı ve olgunlaşma sonucu bireyde görülen düzenli ve sürekli
değişikliklerdir. Bireylerin hayatları boyunca geçirdikleri her türlü değişimi ve bireyler
arasındaki değişim farklılıklarını incelemek gelişim psikolojisinin işidir. Gelişme, genel
anlamda olumlu yönde ilerlemeye işaret eden bir süreçtir. İnsan gelişimi; fiziksel, ruhsal ve
sosyal olarak çok yönlü gerçekleşir. Gelişimle ilgili bazı temel kavramlar şöyle sıralanabilir:
Büyüme, vücudun sadece boy, kilo ve hacim olarak artmasıdır.
Öğrenme, bireyin yaşantıları aracılığıyla davranışlarında meydana gelen nispeten kalıcı
izli davranış değişikliğidir.
Bir davranışın öğrenme ürünü sayılabilmesi için doğuştan getirilen genetik faktörler ve
ilaç, hastalık gibi geçici faktörlere bağlı kalmaksızın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Mutlaka
yaşantı sonucunda gerçekleşmesi gereklidir. Örneğin; bir bireyin köpekten korkar hâle gelmesi
yaşantı ürünü olduğu için öğrenme kabul edilirken geçirmiş olduğu kaza sonucunda yürüme
şekli bozulan birisindeki bu değişiklik öğrenme sayılmamaktadır.
Olgunlaşma: Organizmanın ve vücut organlarının büyüyerek kendisinden beklenen bir işi
yapabilecek düzeye ulaşması sürecidir. Olgunlaşma, kalıtım ve çevre koşulları arasındaki etkileşim
sonucu bireyin olgunluk düzeyine ulaşmasını sağlayan biyolojik gelişmelerdir. Olgunlaşmada

öğrenmenin etkisi yoktur. Örneğin; çocuk yeterince olgunlaşmadan yürüme ve koşma fiillerini
gerçekleştiremez.
Olgunlaşma kişinin doğuştan getirmiş olduğu potansiyelin zaman içinde ortaya çıkmasını
ifade eder. Kendiliğinden meydana gelen bir süreçtir.
Hazır bulunuşluk: İnsanın belli bir gelişim görevini olgunlaşma ve öğrenme yoluyla
yapabilecek düzeye gelmesidir. Hazır bulunuşluk yeni bir öğrenme ortamında, bireyin önceden sahip
olduğu özelliklerin tümünü kapsar. Bireyin yaşı, gelişimi, olgunluk seviyesi, tutumu, motivasyonu ve
sağlık durumu yeni öğrenme ortamında etkili olan unsurlardır.
Gelişim Görevi: Her gelişim döneminde bireyin geliştirmek zorunda olduğu sosyal
beklentiler ve davranış örüntüleridir. Gelişim görevinin zamanında yerine getirilmesi kişiyi mutlu
eder. Örneğin, bir yaşına doğru çocuktan beklenen görevler birkaç kelime söyleyebilmesi ve
emekleyebilmesidir.
Kritik Dönem: Gelişimde belli davranışların kazanılması gereken dönemler vardır. İlgili
davranış bu dönem de kazanılmadığı zaman daha sonra kazanılması çok zordur. Bu dönemlere kritik
dönem denir. Kritik dönemler gelişim açısından önemli zaman dilimleridir. Konuşmanın kritik
dönemi 1-2 yaş arasıdır. Yürüme 1-1,5 yaş, cinsel özdeşleşme 3-5 yaş aralığında gerçekleşir.
Okuma yazmanın kritik dönemi 6 yaş civarıdır.

8.4.2 Gelişim İlkeleri
Gelişimde bazı evrensel ilkeler vardır. Her insanın gelişimi bu ilkelerle gerçekleşir.
Bunlardan bazıları şunlardır:
1.
Gelişim, kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür: Kalıtım yoluyla
getirilen saç rengi, göz rengi, cinsiyet, beden biçimi gibi, ana yapının bazı özellikleri doğrudan
gözlenebilirken bazı özellikler çevre ile etkileşimlerin bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır.
2.
Gelişim süreklidir ve belli aşamalarda gerçekleşir: Gelişim ileriye doğrudur
ve birikimli bir süreçtir. Gelişimde her aşama, kendinden öncekine dayalı, kendinden sonraki
aşamaya hazırlayıcıdır. Ancak
3.

bu gelişim aşamaları birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış değildir.

4.
Gelişim nöbetleşe devam eder: Çeşitli dönemlerde gelişim alanları
nöbetleşerek ön plana geçebilir. Bir gelişim alanının çok hızlandığı dönemlerde, diğerleri
duraklama gösterebilir. Örneğin; yürümenin ön plana çıktığı dönemde, konuşma duraklama
eğilimi gösterebilir.
5.
Gelişim baştan ayağa, içten dışa doğrudur: Önce, başın hareketi kontrol edilir.
Daha sonra göğüs, karın, bacaklar ve ayağın kontrolü sağlanır. Ayrıca, önce beden ve iç
organların, daha sonra dışa doğru olan kolların gelişimi sağlanır.

5. Gelişim, genelden özele doğrudur: Çocuklar önce tüm vücuduyla hareket eder,
büyük kaslarını kullanır. Daha sonra belli bir etkinlikle ilgili organını kullanabilir hâle gelir.
Örneğin; çocuk top oynarken önce bütün vücuduyla topu tutar. Daha sonra küçük kasları
geliştikçe sadece elleriyle hatta parmaklarıyla topu tutabilir duruma gelir.
1.
Gelişimde kritik dönemler vardır: Organizmanın bazı gelişim alanlarında,
öğrenmeye ya da gelişmeye eğilimli olduğu belli bir zaman dilimi vardır. Bu dönemde
organizma, çevre etkilerine daha çok duyarlıdır ve daha hızlı öğrenir.
2.
Gelişim bir bütündür: Gelişim alanları birbiriyle etkileşim içindedir. Bir
gelişim alanındaki olumlu ya da olumsuz bir özellik diğer gelişim alanlarını da aynı yönde
etkiler. Örneğin; fiziksel bakımdan güzel bir çocuk, çevredekilerin yoğun ilgisini çeker, sevilir.
Sevilen çocuğun duygusal gelişimi olumludur. Kendine güven duyar. Başkalarını sevebilir ve
olumlu ilişkiler kurabilir. Bu nedenle sosyal gelişimi de olumlu bir şekilde etkilenir.
8. Gelişimde bireysel farklar vardır: GeIişme; olgunlaşma ve öğrenmenin
etkileşiminin bir ürünüdür. Olgunlaşmayı büyük ölçüde kalıtım ve çevre etkileşimleriyle
kazanılan yaşantılar belirlemektedir.

8.4.3. Gelişimi Etkileyen Etmenler
Bireyin gelişimini etkileyen etmenler kalıtım ve çevre olarak iki grupta toplanmaktadır.
Gelişimde kalıtımın mı yoksa çevrenin mi daha ağırlıklı bir role sahip olduğu konusunda
kesinlik kazanmış bir görüş yoktur.
Gelişimi etkileyen etmenler genel anlamda şunlardır: Kalıtım, Çevre, Doğum Öncesi
Etkenler, Doğum Sırası Etkenler, Doğum Sonrası Etkenler, Hormonlar

8.4.4. Gelişim Dönemleri
A) Doğum Öncesi Gelişim
Doğum öncesi dönem, diğer dönemlere göre en hızlı gelişimin olduğu dönemdir.
Aşağıdaki evrelerden oluşur.
Zigot: Babadan gelen sperm ile anneden gelen yumurtaların döllenmesine verilen addır.
Döllenmiş yumurtanın bir iki haftalık dönemine dölüt denir.
Embriyo: Üçüncü hafta ile sekizinci hafta arasındaki döneme denir. Embriyo
döneminde hücreler farklılaşmaya başlar ve vücudu oluşturan tabakalar meydana gelir.
Fetüs: Üçüncü aydan başlayarak doğuma kadar devam eder. Bütün yaşamsal faaliyetler
bu dönemde görülmeye başlar. Bebeğin yaşayabilmesi için 6-7 aylık olması gerekir. Dokuz
aylıktan önce meydana gelen doğumlar erken kabul edilir.
B) Doğum Sonrası Gelişim

1) Bebeklik dönemi (0-2yaş)
Fiziksel gelişimin doğumdan sonra en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde aşağıdaki
farklılaşmalar oluşur:
•

Fiziksel çevredeki değişikliklere uyum sağlama

•

Dışkı kontrolünü gerçekleştirme (tuvalet eğitimi)

•

Katı yiyecek yemeyi öğrenme

•

Refleksif davranışlar gösterme

•

Belirli zamanlarda uyanık kalmayı ve uyumayı öğrenme

•

Dönemin sonlarına doğru yürümeyi öğrenme

2) İlk çocukluk dönemi (2-6 yaş)
Fiziksel gelişim biraz yavaşlar. Bu dönemde çocukta aşağıdaki gelişmeler gerçekleşir:
•

Konuşmayı ve yürümeyi öğrenme

•

El-göz uyumunu sağlama

•

Kendi öz bakım becerilerini (yemek yeme, giyinme vb.) yerine getirebilme

•

Cinsiyet farklılıklarını öğrenme ve cinsel kimliğini kazanmaya başlama

•
Toplumsal kurallara dair doğru ve yanlış davranışı ayırt etmeye ve toplumsal
rolleri öğrenmeye başlama
•
başlama

Değişik yaş gruplarıyla iletişim kurmayı öğrenme, duygularını fark etmeye

3. Son çocukluk dönemi (6-12 yaş)
Fiziksel gelişimin en yavaş olduğu dönemdir. Bu dönemde çocukta aşağıdaki gelişmeler
gerçekleşir:
•

Kendine karşı tutumlar oluşturma

•
Okuma, yazma ve hesaplama ile ilgili üç temel beceriyi geliştirme ve zaman
kavramlarını tanıma
•

Yaşıtlarıyla gruplar oluşturabilme, kişiler arası ilişkilerini geliştirme

•

Cinsiyetine uygun rolleri benimseme ve onlarla özdeşleşme

•

Davranışlarının sorumluluğunu alabilme

•

Kendi başına kararlar alabilme ve kişisel bağımsızlığını kazanmaya başlama

•

Vicdan ve değerler sistemi geliştirmeye başlama

•

Somut düşünmeyi öğrenme

4. Ergenlik dönemi gelişim görevleri (12-18 yaş)
•
Hızlı bedensel değişiklikler görülür. Bebeklik döneminden sonra bedensel
gelişimin en hızlı olduğu dönemdir.
•
Bedensel özelliklerini kabul etme, bedensel ve fiziki değişiklikleri yaşama ve
yeni bedensel özellikleri ile barışık olma
•

Aile içerisinde duygusal bağımsızlığını kazanma ve farklı olma

•

Kendi ve karşı cins yaşıtlarıyla (akranlarıyla) olgun ilişkiler kurabilme

•

Bir yetişkin kadın veya erkek sosyal rolünü edinme (cinsel kimlik kazanılması)

•

Evlilik ve aile hayatına ilişkin düşünce planında hazırlanma

•

Bir mesleğe doğru yönelme ve hazırlanma

•

Toplumsal görevlerini yerine getirebilme ve toplumsal sorumluluklar alabilme

•
Kişisel değerlerine göre bir değerler ve ahlak sistemi oluşturma (yaşama
felsefesi oluşturma)
•

Birincil ve ikincil cinsiyet özellikleri kazanma

8.5. Öğrenme Psikolojisi
Öğrenme psikolojisi, öğrenmenin hangi şartlarda gerçekleştiğini, öğrenme sürecinin
nasıl işlediğini, öğrenme ilkelerinin neler olduğunu belirlemeye çalışan bir bilimdir.
Öğrenme, bireyin yaşantı sonucu gözlenebilen davranışlarında ortaya çıkan, kalıcı izli
değişikliklerdir.
Öğrenmenin Özellikleri
•

Davranışta gözlenebilir bir değişme olması

•

Davranıştaki değişmenin nispeten sürekli ( kalıcı izli ) olması

•

Davranıştaki değişmenin yaşantı kazanma sonucunda olması

•
Davranıştaki değişmenin yorgunluk, hastalık, ilaç alma vb. etkenlerle geçici bir
biçimde meydana gelmemesi
•

Davranıştaki değişmenin sadece büyüme sonucunda oluşmaması.

8.5.1. Öğrenme İle İlgili Temel Kavramlar
a. Davranış: Organizmanın her tür etkinliğine davranış adı verilmektedir.
Organizmanın gözlenebilen, ya da gözlenemeyen açık ya da örtük etkinliklerin tümüdür.
Davranışlar genel olarak üçe ayrılır:
•
Doğuştan gelen davranışlar: İçgüdüsel davranışlar ve refleksif davranışlar.
Bunlar, öğrenme yoluyla oluşmazlar.
•
Geçici davranışlar: Alkol, hastalık ilaç gibi dış faktörlerin etkisiyle oluşan
davranışlardır. Öğrenme kabul edilmez.
•
Sonradan kazanılan davranışlar: Sonradan kazanılan davranışlar öğrenme
ürünü olan davranışlardır.
b. Refleks: Doğuştan getirilen belli bir uyarıcıya karşı gösterilen belli ve basit
davranışlardır.
c. İçgüdü; Doğuştan getirilen, türe özgü davranış örüntülerdir. Arılar bal yapar, ipek
böceği koza örer.
d. Uyarıcı: İnsanların duyu organlarını harekete geçiren ve insanda bir tepkiye yol açan
iç ve dış durum değişikliğidir.
e. Tepki: Uyarıcılara karşı organizmanın gösterdiği davranıştır.
f. Yaşantı: Bireyin çevresiyle belli bir düzeydeki etkileşimleri sonucunda bireyde kalan
izdir.
g. Öğrenme: Tekrar ya da yaşantı yoluyla organizmanın davranışlarında meydana gelen
oldukça kalıcı değişikliktir.
h. Güdü: Organizmayı harekete geçiren ve yönlendiren güçtür. Açlık, susuzluk, sevgi,
para kazanma gibi insani durumlar örnek gösterilebilir.
i) Dürtü: Fizyolojik güdülerdir. Açlık, susuzluk, cinsel ihtiyaç gibi özelliklerdir.
Doğuştandır, öğrenilmiş değildir.

8.6. Öğrenme Çeşitleri
8.6.1. Davranışçı Öğrenme
İnsanın öğrenmesi ile diğer canlıların öğrenmeleri birbirine benzer. Bu kurala
dayanarak davranışçılar, hayvanlar üzerinde yaptıkları araştırmalarla insanın öğrenmesini
açıklamaya çalışmışlardır.
Davranışçı yaklaşımın temel sayıltılarını şu şekilde belirtmek mümkündür:
•

İnsan zihni doğduğunda boş bir levha gibidir, sonradan doldurulur.

•
Öğrenme, fiziksel konular gibi ölçülebilir ve gözlenebilir olaylar üzerinde
odaklanarak incelenebilir.
•
Davranışçıların çoğu, insanın duygu, düşünce, güdü gibi özelliklerinin
doğrudan gözlenemeyeceğine veya ölçülemeyeceğine ve bu yüzden bilimsel olarak ele alınıp
araştırılamayacağına inanırlar.
•
Öğrenmenin kuralları uyarıcı ( U ) ile tepki ( T ) arasındaki bağlantılara
dayalıdır. Davranışçılara bu yüzden U-T( Uyarıcı- tepki) kuramcıları da denir.
•
Davranışçılar öğrenme teriminden ziyade şartlanma (koşullanma) terimini
kullanırlar. Buna göre öğrenmede organizma çevresel uyanrıcılar tarafından (belli bir şekilde
tepki vermeye) şartlandırılmaktadır. Dolayısıyla, bu şekliyle öğrenme organizmanın kontrolü
dışında gerçekleşir.
•
Sadece organizmanın gözlenen davranışında bir değişiklik meydana geldiğinde,
öğrenmenin gerçekleştiği söylenebilir. Eğer davranışta bir değişiklik meydana gelmemişse
öğrenme de olmamış demektir.
Davranışçı öğrenme kuramları ve temsilcileri şunlardır;
•

Klasik ( Tepkisel ) Koşullanma – Pavlov

•

Bitişiklik Kuramları – Watson ve Guthrie

•

Bağlaşımcılık Kuramları – Thorndike

•

Edimsel Koşullanma - Skinner

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde, eğitimin psikolojik temelleri, gelişim psikolojisi, psikolojinin alt dalları ve
psikoloji biliminin faydaları konularında bilgi verilmiştir.

Bölüm Soruları
1) Psikolojinin bireylerin nasıl öğrendiği üzerinde duran psikolojinin alt dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fizyolojik psikoloji
B) Psikolojik danışma
C) Çevresel Psikoloji
D) Öğrenme Psikolojisi
E) Gelişim Psikolojisi
2) Psikolojinin fiziksel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkileri konusunda
çalışmalar yapan psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fizyolojik Psikoloji
B) Psikolojik Danışma
C) Çevresel Psikoloji
D) Öğrenme Psikolojisi
E) Gelişim Psikolojisi
3) Psikolojinin yaşamlarında
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fizyolojik Psikoloji

zorlanan

bireylere

yardım

eden

alt

dalı

B) Psikolojik Danışma
C) Çevresel Psikoloji
D) Öğrenme Psikolojisi
E) Gelişim Psikolojisi
4) Doğuştan getirilen, belli bir uyarıcıya karşı gösterilen belli ve basit davranışlar
olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tepki
B) Uyarıcı
C) Refleks
D) Güdü
E) Dürtü
5) Uyarıcılara karşı organizmanın gösterdiği davranış olarak tanımlanan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tepki
B) Uyarıcı
C) Refleks
D) Güdü
E) Dürtü
6) İnsanların duyu organlarını harekete geçiren ve insanda bir tepkiye yol açan, iç
ve dış durum değişikliği oluşturan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tepki
B) Uyarıcı
C) Refleks
D) Güdü
E) Dürtü
7) Refleks, ………….. getirilen belli bir uyarıcıya karşı gösterilen belli ve basit
davranışlardır.

8) Bireyin gelişimini etkileyen etmenler ………….. ve çevre olarak iki grupta
toplanmaktadır.
9) Eğitim Psikolojisi ………… psikolojinin kesiştiği alandır.
10) Gelişim; …………….., yaşantı ve olgunlaşma sonucu bireyde görülen düzenli
ve sürekli değişikliklerdir.
Cevaplar: 1-D, 2-C, 3-B, 4-C, 5-A, 6-B, 7-doğuştan, 8-kalıtım, 9-eğitimle 10-öğrenme

9. SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SAĞLIK EĞİTİMİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Sağlık Politikalarımızın Tarihi

•

Sağlıkta Yeni Dönem

•

Sağlıkta Dönüşüm ve Sağlık Eğitimi

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sağlık Politikalarımızın
Tarihi
Sağlıkta Yeni Dönem
Sağlıkta Dönüşüm ve Sağlık
Eğitimi

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Anahtar Kavramlar
•

Sağlıkta Dönüşüm

•

Sağlık Sistemleri

Giriş
Sağlık hizmetlerini iyileştirme çalışmaları, sadece Türkiye gibi gelişmekte olan
ülkelerin değil gelişmiş ülkelerin de temel ve öncelikli gündem maddesi olmaya devam
etmektedir. ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde bile sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi,
bir başka deyişle sağlıkta reform yapılması üzerinde durulmaktadır. Bu gerçek, sağlık
hizmetlerinin sunumu konusunda bütün dünyanın yeni arayışlar içinde olduğunu
göstermektedir. Gelişmişlik düzeyi ile bağlantılı olarak farklılıklar gösterse de genel anlamda
sağlık sorunlarını tamamen çözmüş bir ülke tanımlamak zordur.

9.1. Sağlık Politikalarımızın Tarihi
1920-1938 Dönemi
Kuruluşu 1920 yılında gerçekleştirilmiş olan Sağlık Bakanlığı 1920-38 yılları arasında
birçok alanda yasal düzenlemeler yapmıştır. Günün koşulları dikkate alındığında öncelik arz
eden bu düzenlemelerin hedefleri;
• Savaş sonrası problemlerin çözülmesi,
• Sağlık personelinin nicelik ve nitelik bakımından desteklenmesi,
• Merkezden başlayarak köylere kadar ulaşan örgütlenmenin oluşturulması,
• Koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması biçiminde şekillenmiştir.
Bu dönemde başta sıtma, frengi, trahom olmak üzere bulaşıcı hastalıklarla ilgili dikey
örgütlenmeler yapılmıştır. O günün özelliklerine göre kurulan, Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü
ve Okulu, dispanser, sağlık merkezi ve sağlık ocağı gibi yapılanmalar değişikliğe uğramadan
günümüzde uygulama alanı bulmuştur.

Yine aynı dönemde,
• 1920 tarih ve 38 sayılı Tababet-i Adliye Kanunu,
• 1927 tarih ve 992 sayılı Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu,
• 1928 tarih ve 1962 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu,
• 1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun
• 1930 tarih 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
• 1936 tarih ve 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilat ve Memurin
Kanunu,
• 1937 tarih ve 3153 sayılı Radyoloji Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi
Müesseseleri Hakkında Kanun gibi çeşitli kanunlar çıkarılmıştır.
Yukarıda bahsedilen kanunlar birtakım değişikliklere uğramakla beraber günümüz
mevzuatı içinde yerlerini hâlâ korumaktadır.

9.2. 1938-1960 Dönemi
Bu dönemde merkezî yapıyı kuvvetlendirici ve sosyal içerikli politikalar geliştirmeye
yönelik yasal düzenlemeler ve uygulamalar yapılmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan
sıtma, çiçek, frengi ve cüzzam gibi hastalıkların salgınları ile mücadeleyi temel alan
“Olağanüstü Sıtma Savaş Kanunu” çıkarılmış; hastalıklara özgü hastalık merkezli dikey örgüt
yapılanmaları daha da yaygınlaştırılmıştır. 1945 yılında Sosyal Sigortalar Kurumunun
başlangıcını oluşturan İşçi Sigortaları Kurumu oluşturulmuş böylece Sağlık Bakanlığının
ülkedeki hizmet ve istihdam alanındaki tekeli kaldırılmıştır.
Emekli Sandığının oluşumuyla ilgili çalışmalar da bu dönemde yapılarak sosyal
güvenlik kapsamı genişletilmeye başlanmıştır. İl özel idareleri ve yerel yönetimler tarafından
yürütülen hastane hizmetleri Sağlık Bakanlığı bünyesine aktarılmıştır. Bölgesel örgüt
yapılanmaları bu döneme rastlar. Bölge numune hastaneleri, doğum, çocuk, verem, ruh ve sinir
hastalıkları hastanelerinin kurulması da bu dönemin eserlerindendir. Köyden başlayarak, sağlık
ocaklarının yaygınlaştırılması yine aynı yıllarda ivme kazanmıştır. O yıllarda çıkarılan birçok
yasa şu anda yürürlükte olup sağlık yapılanmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Bu
kanunların önde gelenleri şu şekilde sıralanabilir:
• 1940 tarih ve 3958 sayılı Gözlükçülük ve Gözlükçüler hakkında Kanun,
• 1953 tarih ve 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Hakkında Kanun,
• 1953 tarih ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun,
• 1954 tarih ve 6283 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu.

9.3. 1961-1980 Dönemi
Bu dönemde değişik sağlık politikaları tartışılmaya başlanmış, ancak sağlık
hizmetlerinin sosyalizasyonu görüşü benimsenmiştir. 1961 yılında 224 sayılı Sağlık
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun yürürlüğe girmiş, 1963 yılından itibaren de
uygulama alanı bulmuştur. 1980’e kadar uygulanan sağlık politikaları bu yasa çerçevesinde
şekillenmiştir. Dikey örgütlenmeler kısmen azaltılıp farklı nitelikte sağlık hizmetleri veren
yapılar sağlık ocağı bünyesinde entegre hâle getirilmiştir. Sosyalleştirme pilot uygulamalarla
başlamış ve bu kapsamda çalışan doktorların serbest olarak faaliyette bulunması yasayla
engellenmiştir. Sosyalleştirmenin on beş yılda tüm ülke geneline yayılması öngörülmesine
rağmen başarılı olunamamıştır. Sosyalleştirme yasasının mimarı Nusret Fişek’e göre de
başarısız bir uygulama şekline dönüşmüştür. 1960 sonrası planlı döneme geçilmiş ve 5 yıllık
kalkınma planları bu tarihten itibaren sağlık politikalarının belirlenmesinde en önemli
unsurlardan biri hâline gelmiştir. 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da sosyalleştirme
politikalarını esas alan programlar oluşturulmuştur. Yıllarca sözü edilecek olan Genel Sağlık
Sigortası kavramı üzerindeki tartışmalar, bu yıllarda başlatılmıştır. İlk olarak Genel Sağlık
Sigortası yasa taslağı 1967 yılında hazırlanmış ancak bakanlar kuruluna sevk edilememiştir.
1969 yılında 2. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda Genel Sağlık Sigortası kurulması öngörülmüş,
1971 yılında Genel Sağlık Sigortası tasarısı TBMM’ye sunulmuş, ancak kabul edilememiştir.
Tasarı 1974 yılında TBMM’ye yeniden sunulmuş, ancak görüşülememiştir. Bu dönemde
hazırlanan bütün yasa, tüzük ve genelgeler, sosyalleştirmenin ana temeline dayanan
düzenlemeleri hedeflemiştir.

9.4. 1980’den Bugüne
1982 Anayasası, sağlık hizmet ve yönetiminde 1961 Anayasasına paralel düzenlemeler
içermektedir. 60. maddesi herkesin “sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunu ve devletin bu
sorumluluğu üstlendiğini” içerir. Genel Sağlık Sigortası 1982 Anayasasının 58. Maddesinde
“Genel Sağlık Sigortası kurulabilir.” ifadesiyle yer almıştır. Seksenli yıllar, 1961’de başlayan
sosyalleştirme politikalarının genişletilmesi gayretlerine şahit olmuştur. Sağlıkta finans
yönetiminin öneminin artmasıyla genel sağlık sigortası 1987 yılında tekrar gündeme gelmiş,
ancak bu husustaki hukuksal düzenlemeler gerçekleştirilememiştir. Aynı yıl Sağlık Hizmetleri
Temel Kanunu çıkarılmıştır. Ancak, bu kanunun hayata geçirilmesini sağlayacak düzenlemeler
günümüze kadar hazırlanamamıştır. 1990 yılında DPT tarafından sağlık sektörü ile ilgili mastır
planı hazırlatılmış ve bu plan doğrultusunda 1. Ulusal Sağlık Kongresi 1992 yılında toplanmış,
bu toplantı ile yeniden yapılanma süreci başlatılmıştır. 1993 yılında toplanan 2. Ulusal Sağlık
Kongresi’nde ulusal sağlık politikaları belirlenmiş diğer yandan aynı yıl sosyal güvenlik
şemsiyesi kapsamı dışında kalan yoksul bireyler için Yeşil Kart uygulamasına geçilmiştir. 1993
yılında toplanan 2. Sağlık Kongresi’nde alınan kararlar paralelinde günümüze kadar gelen
birtakım düzenlemeler yapılmış, ne yazık ki istenilen sonuçlar alınamamıştır. Hastanelerin
özerkleşmesi ve özelleşmesi konusunda yapılan çalışmalar sonuçsuz kalmıştır.

9.5. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
Sağlık hizmetlerinin finansmanında iki temel model söz konusudur. Bunlardan biri
finansmanın tamamen kamu kaynaklarından karşılanması, diğeri ise hizmeti talep eden bireyler
tarafından karşılanmasıdır. Türkiye bu iki uç arasında karma bir yapıya sahiptir. Türkiye’de
sağlık harcamalarının devlet bütçesi, sosyal güvenlik kurumları ve bireylerin kişisel
harcamaları olarak üç temel kaynağı vardır. Ülkemizde sağlık hesaplarının rutin olarak
tutulmasını ve izlenmesini sağlayan bir “ulusal sağlık hesabı sistemi” olmadığından, bu hususta
doğru verilere ulaşmak mümkün olamamaktadır. Sağlık finansmanının şekli ve durumu ile ilgili
başlıca tespitler şunlardır;
• Türkiye’de sağlığa ayrılan kaynaklar, oransal olarak OECD ülkelerinin altındadır.
• Bu kaynaklar,
kullanılmaktadır.
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• Ülkemizin bütün bireylerini kapsayan bir genel sağlık sigortası mevcut olmayıp,
mevcut sigorta kurumları da çok farklı rejimlere sahiptir.
• Şu andaki mevcut sigortalı sayısı tam olarak bilinmemektedir. Bu miktarın bütün
OECD ülkelerinden daha yüksek bir oranda olduğu hatta % 50’ler civarına ulaştığı tahmin
edilmektedir.
• Sağlık hizmet maliyet hesabının yapılamaması ve cepten harcamanın tam olarak
belirlenememesi, ileriye yönelik projeksiyon yapma ve planlama imkânını ortadan
kaldırmaktadır. Gelişmiş ülkelerden farklı olarak ülkemizde sağlık finansmanında en önemli
yeri tutan kamu finansmanı karmaşık ve kontrolsüz bir şekilde oluştuğundan, bütçe üzerindeki
yükü dolaylı olarak artırmıştır. Diğer taraftan sağlık harcamalarının GSMH’den gerektiği
ölçüde pay alması da sağlanamamıştır. Bir başka deyişle Türkiye’de sağlık finansmanı ve
hizmetini ağırlıklı bir şekilde devlet yüklenmiştir. Devlet, bir taraftan ağırlıklı olarak sağlığı
finanse ederken diğer taraftan da hizmet sunumunu gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Devlet
dolaylı olarak tahmin edilenin çok üstünde kaynağı bu sektöre aktarmaktadır. Sektörün
karmaşık yapısı ve yönetiminden dolayı bu kaynakların kullanımı kontrol edilememekte ve
kaynak ihtiyacı sürekli artmaktadır. Artan ihtiyaçlar da sürekli açık veren bütçeden
karşılanmaya çalışılmaktadır. Bakanlık tarafından yürütülen Ulusal Sağlık Hesapları
Araştırması, yukarıda bahsedilen konularla ilgili olarak daha güvenilir veriler sağlamıştır.

9.6. Sağlıkta Dönüşüm
Sağlığın tanımı, çeşitli kaynaklarda sağlığın farklı boyutları göz önüne alınarak
yapılmıştır. Bu tanımların geneli bireyin yaşamını sürdürürken negatif durumda bulunmaması
yönü üzerinde yoğunlaşmıştır. Sağlığın tüm boyutlarını ele alan ve sadece negatif hâlde
bulunmamadan öte bir durumu ifade eden, kısmen eksiklik içermekle beraber, en geçerli tanım
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kuruluş anayasasında kullanılan sağlık tanımıdır. Bu tanıma
göre “Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık hâlinin olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal

yönden tam bir iyilik hâlidir.” Sağlık, günlük hayatın kaynağıdır, hayatın hedefi değildir. Bu
bağlamda, sağlıklı olmak, sağlıklı yaşamak bireyin en doğal hakkıdır. Sağlıklı yaşamak konusu,
ilk defa, uluslararası alanda kabul gören tüm ülkelere uygulamalarda referans çerçeve oluşturan
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 25. maddesinde yer almıştır. Aynı konu, DSÖ’nün 1970
yılında genel asamblesinde aldığı 23-41 sayılı kararında sağlıklı doğup yaşamak hakkını şu
şekilde ifade eder: “Sağlık hakkı bir temel insan hakkıdır.” Söz konusu husus, Anayasamızın
41. Maddesinde, “Aile, Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle
ananın ve çocukların korunması ve aile planlaması öğretimi ile uygulamasını sağlamak için
gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” (Birleşik Sağlık Sigortası Sağlık Reformu Projesi Mevcut
Durum Raporu, 2003) şeklinde ifade edilen, aile sağlığının korunması ve geliştirilmesine
yönelik hizmetlerin devletin sorumluluğunda olduğu; yine Anayasamızın 56. Maddesinde,
“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre
sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet,
herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde
tasarruf ve verimi artırarak, iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden
planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve
sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin
yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.” (Birleşik
Sağlık Sigortası Sağlık Reformu Projesi Mevcut Durum Raporu, 2003) şeklinde ifade edilen,
çevre sağlığının korunmasına ilişkin düzenlemelerin yapılması, sağlığın korunması ve
geliştirilmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunumunun gerçekleştirilmesi, denetimlerin
yapılması ve maliyetinin karşılanması için finansman kaynakları sağlanmasının devletin
sorumlulukları arasında yer aldığı belirtilmiştir.
Ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle bağlantılı farklılıklar göstermekle birlikte sağlık
hizmetleri iyilik hâliyle beraber özünde sorunları da içerir. Gelişen olanaklar ve tıp
teknolojisindeki yeniliklerle bağıntılı olarak bireylerin sağlık hizmetlerinden beklentilerini
yükselmiştir. Bu nedenle, tüm dünyada ülkelerin ihtiyaç ve imkânlarıyla bağlantılı olarak
hükûmetler hizmet sunumu ve sağlık verilerinin iyileştirilmesi için sürekli bir çaba içerisine
girmişlerdir.
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan 1980’lere kadar geçen dönemde, hizmetin
iyileştirilmesine yönelik sağlık alt yapısı ve örgütlenmeyle ilgili pek çok değişikliğe tanık
olunmuştur. Bu çabalar özellikle son on beş yılda yoğunluk kazanmıştır. Bu çalışmalar sağlık
sistemini oluşturan farklı bileşenler üzerinde yoğunlaşmakla birlikte, 1980 öncesi sağlık
politikalarında kabul gören iyileştirmeye yönelik yaklaşımlardan öte sağlık sisteminin tüm
bileşenlerinde sorun görüldüğü ve sağlık sistemini değiştirmeye yönelik reform düşüncesi ile
harekete geçilmiştir. Bu yöndeki ilk çalışma, 1987 yılında, “Temel Sağlık Hizmetleri” yasasının
çıkarılması olmuştur. Ancak bu yasanın bazı önemli maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından
iptal edilmiştir. Yasa, hâlen yürürlükte olmasına rağmen uygulamaya geçilmesi mümkün
olmamıştır (Birleşik Sağlık Sigortası Sağlıkta Reform Projesi, ara rapor, 2002). Bu konuda bir
başka deneme 1989 yılında ulusal sağlık politikalarının geliştirilmesi olmuştur. Bu amaçla bir
taslak hazırlanmış fakat hükûmet politikaları üzerinde etkili olamamıştır (Birleşik Sağlık
Sigortası Sağlıkta Reform Projesi, ara rapor, 2002). 1990 yılında uluslararası bir kurum (White

Paper) ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ortak bir çalışma ile sağlık sektörünün bir master
planını hazırlamış ve detaylı bir çalışmayla sağlık reformları ana stratejileri ortaya konulmuştur.
Bu dört ana stratejiden DPT uzlaştırma seçeneğini tercih etmiştir. Türkiye’de uygulanmak
istenen sağlık reformlarının çerçevesi ilk olarak master plan etüdü ile belirlenmiştir. Master
plan etüdünü takip eden yıllarda değişik dönemlerde farklı hükûmetlerin sağlık reformu
girişimleri olmuştur. Reform düşüncesi ile belirlenen hedeflere ulaşabilmek üzere birinci,
ikinci, üçüncü sağlık projesi hazırlanmıştır. 1990 yılı sonunda Dünya Bankası desteğinde
yürütülen projeler temel olarak sağlıkta reform çalışmalarını konu edinmiş ve bu dönemde
reform çalışmalarının adı “sağlık projesi” olarak ifade edilmeye başlanmıştır. (Sağlıkta
Dönüşüm, 2003). 58 ve 59. Hükûmet Programında yer alan “Acil Eylem Planı” çerçevesinde
Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Sağlık ve Sosyal
Güvenlik Kurumlarına reform önerileri getiren bir program yani “Sağlıkta Dönüşüm Programı”
oluşturulmuş ve program çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşabilmek için “Sağlıkta
Dönüşüm Projesi” hazırlanmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Projesi içerik olarak Dünya Bankası ile
anlaşmaya varılan ilk üç projeye göre daha kapsamlı ve geniş açılımlı bir çalışmadır.
Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nde,
• Sağlık Bakanlığı yönetim yapısının yeniden düzenlenmesi; önderlik, planlayıcılık ve
denetleyicilik rolünün güçlendirilmesi,
•
Sağlık Bakanlığının idari ve işlevsel yapısının yeniden düzenlenmesi, akılcı ilaç
ve tıbbi malzeme yönetimi ve kullanımında kurumsal yapının yeniden düzenlenmesi,
•

Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon,

•

Sağlık sektöründe araştırma, geliştirme faaliyetlerine önem verilmesi,

•

Genel sağlık sigortasının kurulması,

•

Sağlık hizmet sunumunun yeniden yapılandırılması,

•

Temel Sağlık Hizmetlerinin güçlendirilmesi ve aile hekimliği,

•

Kamu yataklı tedavi kurumlarına özerk yönetim modeli geliştirilmesi,

•

Etkili ve kademeli sevk zinciri oluşturulması,

•
Bilgi ve beceri ile donanmış, yüksek motivasyonla çalışan insan gücü
yetiştirilmesi,
•

Sağlık alanında çalışanların geliştirilmesi ve yetkilendirilmesi,

•

Halk sağlığı okulu kurulması

•
Ulusal sağlık bilgi sistemine geçilmesi (e-sağlık) hedeflenmektedir (Sağlıkta
Dönüşüm Ulusal Fikir Birliği Toplantısı Çalışma Notları, 2003).

9.7. Sağlık Eğitimi
Sağlık eğitimi, çok sayıda tanımı olmakla beraber Smith’in (1979) tanımına göre
“Bireylerin ve toplumun sağlığının geliştirilmesi, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili bilgi,
tutum ve davranışları kolektif olarak belirleyen etkileşimler bütünlüğüdür.” Sağlık eğitiminin
kurumsallaşması, uluslararası düzeyde ilk defa 1946 yılında DSÖ bünyesinde bir sağlık eğitimi
şubesi kurulması ile başlamıştır. Bu şubenin görevleri, bütün ülkelerde halk sağlığı eğitiminin
gelişmesini sağlamak, ihtiyacı olan ülkelere bu yönde yardım etmektir. Ülkemizde sağlık
eğitimi kurumsallaşması, Cumhuriyet sonrası dönemde ilk defa 1930 yılında çıkarılan 1593
sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile başlamıştır. Bu kanun ile Sağlık Bakanlığı sağlıkla ilgili
yayın ve sağlık eğitimi yapmakla yükümlü kılınmış bu hizmetlerin nelerden ibaret olduğu da
aynı kanunun ilgili maddelerince açıklanmıştır (Türkiye Sağlık Hizmetlerinde 50. Yıl, 1973).
05 Haziran 1921’de kurulan İstatistik ve Neşriyat Müdürlüğü 1936 yılında 3017 sayılı Teşkilat
Kanunu ile Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel Müdürlüğü adını almıştır (Türkiye
Sağlık Hizmetlerinde 50. Yıl, 1973). Anılan Genel Müdürlüğün ismi 30.04.1963 tarih ve 11334
sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 225 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve
Memurları Kanunu ile Mesleki Öğretim Genel Müdürlüğü şeklinde ismi değiştirilmiş ve söz
konusu Genel Müdürlük 20.02.1982 tarih ve 8/4334 sayılı Bakanlıkların Yeniden
Düzenlenmesine Dair Kararname ile Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü adını almıştır (TABAK,
R.S., 2000).
Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevleri 181 Sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre şu şekilde belirlenmiştir:
• Sağlık meslek eğitimini, Türk Millî Eğitim Temel Kanunu ve mesleğin özel ve genel
amaçları doğrultusunda yürütmek,
• Sağlık personeli yetiştirmek üzere orta ve yüksek dereceli okulların açılması için
gerekli plan ve programların yapılması ve okulların açılması ile ilgili işlemleri yürütmek,
• Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olanlar hariç, Bakanlık dışı özel ve resmî kurumlarca
açılması planlanan orta dereceli sağlık meslek okullarının açılış hazırlıklarını incelemek,
incelettirmek ve değerlendirmek, açılmış bulunanların mesleki eğitim yönünden denetimlerini
yapmak,
• Sağlık meslek eğitimini geliştirici, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel hâle
getirici, etkinliğini artırıcı tedbirleri almak, araştırmalar yapmak veya yaptırmak, alınacak
sonuçları değerlendirmek,
• Eğitimde kullanılan metot ve tekniklerin uygulama usullerini tespit etmek, eğitimin
standardizasyonunu sağlamak ve gerekli araç, gereç ile diğer imkânları temin etmek veya
ettirmek,
• Mevcut ders programlarının geliştirilmesi, yeni açılacak bölüm veya okullar için ders
programı hazırlanması, eğitimle ilgili mevzuatın geliştirilmesi, değiştirilmesi veya yeniden

hazırlanması, yurt içi ve yurt dışı mesleki okullardan mezun olanların diplomalarının tetkik
edilmesini, tescil ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
• Bakanlığın yayın hizmetlerini düzenlemek, yürütmek,
• Halk sağlığı eğitimini düzenlemek ve yürütmek,
• Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
Bakanlık bünyesinde 1963 yılına kadar sınırlı bir ortam içerisinde kalan sağlık eğitimi
faaliyetlerine etkinlik kazandırılması amacıyla, merkezde sağlık eğitimi ve sağlık eğitimi
uygulama şubeleri kurulmuştur. Taşra örgütü içinde il sağlık müdürlükleri bünyesinde Sağlık
Eğitimi Ünitesi kurulması ele alınmış ve bu ünitelerin kuruluşu 1969 yılında gerçekleşmiştir
(Türkiye Sağlık Hizmetlerinde 50. Yıl, 1973).
Bakanlık bünyesinde, teknolojik ve maddi yetersizliklere rağmen halkta sağlık bilinci
oluşturabilmek için 1924 yılından itibaren sağlık çalışanlarını bilgilendirmeye yönelik Sıhhiye
Mecmuası basımı gerçekleştirilmiş, çeşitli il merkezlerinde sağlık müzeleri kurulmuş; 1925
yılından itibaren her iki yılda bir Millî Türk Tıp Kongresi düzenlenmiş; 1926 yılından itibaren
sağlık broşürleri ve renkli duvar afişleri hazırlanmış; 1928 yılından itibaren 35 mm’lik sağlık
filmleri hazırlanmış; 1930 yılından itibaren sağlık sergileri açılmış;1946 yılından itibaren
radyoda sağlık konuşmaları yapılmış; il, ilçe ve köylerde kongre, konferans ve seminerler
verilmiş; 1955 yılından itibaren halk sağlığı eğitimini ülke çapında yaymak ve geliştirmek
amacıyla uluslararası kuruluşlarla (UNESCO) iş birliğine gidilmiş ve uluslar arası kongrelere
Bakanlığı temsilen delegeler gönderilmiştir. Sağlık insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere,
Bakanlığın kuruluşundan itibaren hummalı bir çalışmaya girişilmiş, 1924 yılında ortaokula
dayalı iki yıl süreli İstanbul’da gündüzlü, Sivas’ta yatılı olmak üzere iki küçük sağlık
memurluğu okulu açılmıştır. Bu okullara 1961 yılında, “Sağlık Koleji” adı verilerek yardımcı
sağlık personeli yetiştirilmeye başlanmış ve 1978-1979 öğretim yılından itibaren sağlık
kolejinin adı “Sağlık Meslek Lisesi” olarak değiştirilmiştir (Sağlık Hizmetlerinde 80. Yıl,
2002).
Hekim dışı sağlık personelinin mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve sağlık
hizmetlerinde ihtiyaç duyulan ara insan gücünün yetiştirilmesi için 10.04.1965 tarih ve 11976
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 555 sayılı yasa ile Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitimi
Enstitüsü kurulmuştur. Daha sonra, Erzurum, Kayseri, Konya, İstanbul, İzmir’de de Sağlık
Eğitimi Enstitüsü açılarak sayısı Türkiye genelinde altıya yükseltilmiştir. Birinci sağlık projesi
kapsamında düzenlenen I. Ulusal Sağlık Kongresi’nde, Avrupa Birliği (AT) normlarına uygun
sağlık insan gücü yetiştirilmesi gündeme gelmiş ve belirlenen hedeflere ulaşabilmek için
“Sağlık Eğitimini Yeniden Yapılandırma Projesi” başlatılmıştır. Bu proje kapsamında, 175,
184/1 ve 185/1 sayılı Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası Kararlarına istinaden, ülkemizde
ebe, hemşire ve sağlık memurluğu eğitiminin lisans düzeyinde (dört yıllık) yüksekokullarda
verilmesi ve bu sistemin ülke modeli hâline getirilmesi benimsenmiştir (Sağlık Hizmetlerinde
80. Yıl, 2002).

Sağlık ve eğitim alanındaki teknolojik gelişmeler, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)
nezdinde Sağlık Eğitim Enstitüsünü bitirenlerin konumuna ilişkin belirsizlikler ve Sağlık
Eğitim Enstitülerinin akademik eğitim verecek insan gücünü bünyesinde barındırmaması
nedeniyle, 2809 sayılı yasanın Ek: 30 Maddesine dayanılarak, Sağlık Bakanlığının talebi;
Yüksek Öğretim Kurulunun uygun görüşü; Milli Eğitim Bakanlığının teklifi ve Bakanlar
Kurulu’nun 24.08.1994 tarih ve 94/6138 sayılı kararı ile Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim
Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesinin açılmasına karar verilmiştir.
Bakanlığın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü karşılamak amacıyla açılan bu fakültelerin
kuruluş aşamasında ki bina, araç gereç ve her türlü lojistik destek yapılan protokol gereğince
Sağlık Bakanlığınca karşılanmıştır. Sağlık Eğitim bölümü mezunlarının mesleki tanımları,
VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Sağlık Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu Raporunda, sağlık
hizmetleri kapsamında yeni meslek grupları içerisinde tanımlanmış ve görev tanımları şu
şekilde ifade edilmiştir: “Sağlık Eğitimcisi; sağlık sorunları, hastalıktan korunma ve sağlığı
geliştirme ile ilgili olarak halkı bilgilendirmek ve toplumun sağlık bilincinin yükselmesine
katkıda bulunmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapar. Ayrıca, Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında okutulan sağlık bilgisi dersini verirler.” (Devlet
Planlama Teşkilatı VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Sağlık Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu
Raporu) Sağlık Bakanlığının sağlık eğitimiyle ilgili görev, yetki ve sorumlulukları, 1593 sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında
Kanunu 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Memurin Kanunu, 3359
Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 181 Sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri ile belirlenmiştir.
Sağlık eğitimi çalışanlarının görev, yetki ve sorumlulukları: Sağlık Eğitimcisi ve
Sağlık Eğitimi Teknisyenlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarını Gösterir Yönetmelikle
belirlenmesine rağmen Bakanlık bünyesinde henüz Sağlık Eğitimcisi adına düzenlenmiş
herhangi bir kadro veya unvan bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Projesi
kapsamında; Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün faaliyet alanı genişletilerek halkın sağlık
eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi, mezuniyet sonrası sürekli eğitim ve hizmet içi eğitimi
kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında,
özellikle, toplumda en çok görülen, en çok öldüren, en çok sakat bırakan, sağlık sistemimize
maliyeti en yüksek olan sağlık sorunları belirlenmiş ve bu konuda yerel ve ulusal televizyon,
radyo programları, yazılı basın, tiyatro ve seyredilme oranı yüksek diziler aracılığıyla halkın
eğitimi çalışmalarına ağırlık verilmiştir (Sağlık 2003, 2004). Tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili
faaliyetler, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü bünyesine alınmıştır. Bu kapsamda tıpta uzmanlık
eğitimini veren personele ilişkin 28.08.2003 tarihinde “Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim
Esasları Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. (Sağlık 2003, 2004).
Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nün günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi gayesi ile
meslek örgütleri ile görüşmeler yapılmış ve yapılan çalışmalar sonucunda “Tıpta Uzmanlık
Tüzüğü Tasarı Taslağı” hazırlanarak ilgili tarafların görüşüne sunulmuştur.

Sağlıkta Dönüşüm Projesi çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık meslek liseleri
Millî Eğitim Bakanlığına sağlık lisesi olarak devredilmiştir. Sağlık Eğitim Enstitülerine öğrenci
alımları durdurulmuştur. Halkın sağlık eğitimi ve personelin hizmet içi eğitiminde ülke
kaynaklarının verimli kullanılması Sağlık Bakanlığının farklı birimleri tarafından yürütülen
eğitimlerde tekrarın önlenmesi, sektörler arası iş birliğinin sağlanması amacıyla 05.06.2003
tarihli Makam oluru ile koordinasyon sağlama görevi Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğüne
verilmiştir (Sağlık 2003, 2004).
Her alanda bilgi patlamasının yaşandığı günümüzde sağlık alanındaki gelişmeleri takip
edebilecek, gelişen teknolojik olanakları sağlık alanında uygulayabilecek insan gücünü
yetiştirebilmek üzere Bakanlık bünyesinde Halk Sağlığı Okulu açılmıştır. Bu okulun bir diğer
işlevi de ihtiyaç duyulan insan gücüne yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve Temel
Sağlık Hizmet sunumundaki etkililiğin artırılması için hizmet içi eğitimlerin yürütülmesidir.
Bakanlık Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında, sağlık eğitimi alanında etkililik için elzem
olan yapısal ve yasal düzenlemeleri yaparak kamuoyuna karşı anayasal yükümlülüğünü yerine
getirmiş ve ilerleyen dönemde sağlık eğitimini çağın gereklerine göre bilimsel veriler ışığında
yerine getirmeye devam edecektir.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde, ülkemizde sağlık politikalarının tarihsel gelişimi detaylarıyla
incelenmiştir. Farklı dönemlerde uygulanan sağlık sistemleri değerlendirilmiştir. Sağlıkta yeni
dönem ve sağlıkta dönüşüm süreçleri tüm yönleriyle ele alınmıştır. Sağlıkta dönüşüm sürecinde
sağlık eğitiminin önemi incelenmiştir.

Bölüm Soruları
1)
Türkiye’de sağlık eğitiminin kurumsallaşması, Cumhuriyet sonrası dönemde ilk
defa ne zaman olmuştur?
A) 1930
B) 1923
C) 1922
D) 1925
E) 1935
2)
Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Projesi
kapsamında yer almaz?
A) Halkın sağlık eğitimi
B) Mezuniyet sonrası sürekli eğitim
C) Sosyal olanakların iyileştirilmesi
D) Tıpta uzmanlık eğitimi
E) Hizmet içi eğitimi
3)
Halk sağlığı eğitimini ülke çapında yaymak ve geliştirmek amacıyla uluslararası
kuruluşlarla (UNESCO) iş birliğine ne zaman gidilmiştir?
A) 1940
B) 1955
C) 1950
D) 1960
E) 1965
4)
Aşağıdakilerden hangisi Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin ana başlıklarından biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon
Genel sağlık sigortasının kurulması
Sağlık hizmet sunumunun yeniden yapılandırılması
Aile hekimliği uygulamasından vazgeçilmesi
Halk sağlığı okulu kurulması

5)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimi ile ilgili çıkarılmış bir kanun değildir?
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunu
3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Memurin Kanunu
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

6)

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı hangi tarihte kurulmuştur?

A)

1919

B)

1922

C)

1920

D)

1923

E)

1924

7) Olağanüstü Sıtma Savaş Kanunu aşağıdaki hastalıklardan hangisiyle mücadeleyi
amaçlamaz?
A)

Obezite

B)

Sıtma

C)

Çiçek

D)

Frengi

E)

Cüzzam

8) Sağlık eğitiminin kurumsallaşması, uluslararası düzeyde ilk defa ne zaman olmuştur?
A)

1950

B)

1943

C)

1955

D)

1946

E)

1960

9) Sağlık kolejinin adı “sağlık meslek lisesi” olarak hangi öğretim yılından itibaren
değiştirilmiştir?
A)

1971-1972

B)

1973-1974

C)

1982-1983

D)

1978-1979

E)

1985-1986

10) Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta dönüşüm projesinin ana başlıklarından biri
değildir?

A)

Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon

B)

Genel sağlık sigortasının kurulması

C)

Sağlık hizmet sunumunun yeniden yapılandırılması

D)

Aile hekimliği uygulamasından vazgeçilmesi

E)

Halk sağlığı okulu kurulması

Cevaplar: 1) a, 2) c, 3) b, 4) d, 5) b, 6) c, 7) a, 8) d, 9) d, 10) d

10. HALKIN SAĞLIK EĞİTİMİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği

•

Halkın Sağlık Eğitiminin Hedefleri ve İlkeleri

•

Teşkilat Görev ve Sorumlulukları

Bölüm ile İlgili Sorular

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Halkın Sağlık Eğitimi
Yönetmeliği
Halkın Sağlık Eğitiminin
Hedefleri ve İlkeleri
Teşkilat Görev ve
Sorumlulukları

Anahtar Kavramlar
•

Yönetmelik

•

Halkın Sağlık Eğitimi

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Giriş
Halkın sağlığının korunması ve geliştirilmesi için yasa koyucuların da devrede olması
son derece önem taşımaktadır. Bu açıdan Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliğinin bilinmesi
önemlidir.

10.1. Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği
Amaç
Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; toplumu oluşturan kişilerin sağlık bilincini ve
davranışını geliştirerek, sağlıklarını koruyabilir, sağlık hizmetlerine katılabilir, sağlık haklarını
savunabilir hâle getirmek üzere; halkın bilgilendirilmesi, Bakanlığın merkez ve taşra
teşkilatında görevli personelin halkın sağlık eğitimi konusunda bilgilerinin geliştirilmesi için
uygulanacak eğitim faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2-Bu Yönetmelik, halkın sağlık eğitimi alanında Bakanlığın merkez ve taşra
teşkilatı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veya serbest olarak mesleklerini icra eden sağlık
personeli ile halkın sağlık eğitimi faaliyetlerinin hedefleri, ilkeleri, kurumsallaşması,
yönetiminde görevlendirilecek personelin görev, yetki ve sorumluluklarına dair esasları kapsar.
Yasal Dayanak
Madde 3-Bu Yönetmelik; 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin değişik 12’ nci maddesinin (h) bendi; 3359 sayılı
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3’ üncü maddesinin (g) bendi ve 9’ uncu maddesinin (c)
bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4-Yönetmelikte geçen deyimlerden;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Bakanlığın Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünü,
c) Daire Başkanlığı: Genel Müdürlüğün Halk Sağlığı ve Sağlığı Geliştirme Eğitimi
Dairesi Başkanlığını,
d) Bakanlık teşkilatı ve birimleri: Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerini,

e) Sağlık hakları: Kişilerin sağlıklarının devamı için; sırf insan olmaları sebebiyle sahip
bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile
güvence altına alınmış bulunan temel insan haklarını,
f) Eğitim programı: Halkın sağlık eğitimi alanında, personelin ve halkın eğitimi
faaliyetlerinin amaçlarını, içeriğini, öğrenme faaliyetleri ile değerlendirme boyutunu kapsayan
programı,
g) Eğitim yöneticisi: Halkın sağlık eğitimi faaliyetlerinin bu Yönetmelik hükümleri
doğrultusunda yürütülmesinden, izleme ve değerlendirilmesinden sorumlu kişiyi,
h) Eğitim görevlisi: Halkın sağlık eğitimi faaliyetlerinde öğretici olarak görevlendirilen
kişiyi,
ı) Kurs: Yeni bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırmayı veya varsa olumsuz
davranışların kaldırılmasını amaçlayan, eğitim programına göre yürütülen ve sonunda başarı
değerlendirmesi yapılan faaliyeti,
i) Seminer: Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla,
birkaç yetkilinin yönetimi altında düzenlenen toplantıyı,
j) Sertifika: Eğitime alınan personelden bilgi ve beceri kazananlara verilen belgeyi,
k) Başarı belgesi: Eğitime katılanlardan yapılan değerlendirmede başarılı olanlara
verilen belgeyi,
l) Katılım belgesi: Eğitim faaliyetlerine katılanlara muhasebe ve idari işlemlerde
kullanılmak üzere verilen belgeyi,
m) Çalışma grubu üyesi: Halkın sağlık eğitim sisteminin ilkelerini, stratejilerini, plan ve
programlarını geliştirme, araştırma ve değerlendirme amacı ile oluşturulan çalışma gruplarında
görevlendirilen kişiyi,
n) Halkın sağlık eğitimi: Kamu kurum ve kuruluşlarında, özel veya tüzel kişilere ait
işyerlerinde çalışan personelin halkın sağlığı ile ilgili veya toplumu oluşturan kişilerin kişisel
sağlık bilgi ve becerilerini geliştirerek, davranış değişikliği oluşturmak amacıyla yapılan
eğitimi,
o) Sağlık eğitim kurumları: İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı halkın sağlık eğitimi ile ilgili,
personele ve halka yönelik eğitim programlarının uygulandığı eğitim kurumlarıdır.

10.2. Halkın Sağlık Eğitimi, Hedefleri ve İlkeleri
Hedefler
Madde 5-Bakanlığın halkın sağlık eğitimi ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları
çerçevesinde hedefleri şunlardır:

a) Göreve yeni başlayan personelin halkın sağlık eğitimi alanında eksikliklerini
tamamlamak,
b) Personele halkın sağlık eğitimi alanındaki yeniliklerin, gelişmelerin gerektirdiği bilgi,
beceri ve davranışları kazandırmak,
c)Halkın sağlık bilincini ve davranışını geliştirerek, sağlıklarını koruyabilir, sağlık
hizmetlerine katılabilir ve sağlık haklarını savunabilir hâle getirmek,
d) Halkın sağlık eğitimi alanında hizmet yapan resmî, özel kurum ve kuruluşlar ile sivil
toplum örgütleri ve üniversite temsilcilerinin katılımını sağlayarak sektörler arası iş ve güç
birliğini geliştirmek,
e)Halkın sağlık eğitiminde etkinliği sağlamak amacıyla basın yayın kuruluşlarını
bilgilendirmek ve iş birliği yapmak,
f) Halkın sağlık eğitimi etkinliğini artırmak amacıyla araştırma ve inceleme yapmak,
g) Halkın sağlık eğitimi konusunda broşür, afiş, spot, film ve benzeri araç gereç
üretimi yaparak eğitim hizmetlerinin etkinliğini artırmak,
h) Gezici veya yerleşik sağlık müzelerini geliştirerek, sağlık fuarlarını oluşturarak bu
fuarlarda stantlar açmak ve sağlık hizmetlerinin gelişimi konusunda halkı bilgilendirmek,
ı) Halk sağlığı ile ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, uluslararası
toplantılara katılımı sağlayarak bilgi ve deneyim alışverişinde bulunarak ve yenilikleri
izleyerek yenilikleri ulusal programlara aktarmak.
İlkeler
Madde 6-Halkın sağlık eğitimi hedeflerine ulaşılabilmesi için;
a) Eğitimin sürekli olması,
b) Eğitimin, halkın sağlık eğitimi ihtiyaçları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen
amaçlar ve hedefler doğrultusunda düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,
c) Eğitilen personelin, eğitim amaçlarına uygun halkın sağlık eğitim faaliyetlerinde
görevlendirilmesi,
d) Halkın sağlık eğitimi için görevlendirmede istekli personele öncelik verilmesi ve
fırsat eşitliği tanınması,
e) Eğitim faaliyetlerinin sektörler ve disiplinler arası bir anlayış ile yürütülmesi,
f) Eğitimde görsel- işitsel araç ve gereçlerden yararlanılması,

g) Eğitim programlarının halka yansıtılmasında, her türlü basın ve yayın kuruluşlarından
yararlanılması,
h) Konu ile ilgili yeni bilgi ve teknolojinin yakından izlenerek gerek çalışanlara, gerekse
halka aktarılması,
ı) Eğitimlerin sürekli değerlendirilip yönlendirilmesi için gerçekleşen her türlü eğitim
faaliyeti sonuçlarının Genel Müdürlüğe bildirilmesi ilkeleri göz önünde bulundurulur.

10.3. Teşkilat ve Görevler
Teşkilat
Madde 7-Halkın sağlık eğitimi faaliyetleri aşağıdaki teşkilatlar tarafından yürütülür.
a) Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü
b) İl Sağlık Müdürlüğü
c) Sağlık Eğitim Kurumları
Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevleri:
Madde 8-Genel Müdürlük;
Bakanlığın hizmet politikası ve hedeflerine yönelik olarak halkın sağlık eğitimi
çalışmalarının yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır. Gerektiğinde Halk Sağlığı Eğitimine
ilişkin genel politikanın belirlenmesi, halkın sağlık eğitimi yıllık planlarının hazırlanması ve
çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla çalışma grupları oluşturur.
Sağlık Müdürlüğü
Madde 9-Sağlık Müdürlüğünün görevleri;
a) Bakanlık tarafından hazırlanan halkın sağlık eğitimi yıllık planı doğrultusunda, sağlık
müdürlüğü eğitim şube müdürlükleri aracılığı ile mahalli olarak düzenlenecek halkın sağlık
eğitimi programlarının uygulanmasını ve değerlendirilerek Genel Müdürlüğe bildirilmesini
sağlamak,
b) İlin halkın sağlık eğitimi ihtiyaçlarını belirleyerek, Bakanlığın halkın sağlık eğitimi
yıllık planı hazırlanmasında göz önünde bulundurmak üzere Genel Müdürlüğe bildirmek,
c) İl sağlık eğitim kurumlarının hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
Sağlık Eğitim Kurumları:
Madde 10-Sağlık Eğitim Kurumlarının görevleri;

Halkın Sağlık Eğitimi ile ilgili olarak personele ve halka yönelik eğitim programları
düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak

10.4. Eğitim Faaliyetlerinde Görevlendirilecek Personel
Görevlendirme
Madde 11-Eğitim Faaliyetlerinde görevlendirilecek eğitim yöneticisi, eğitim görevlileri
ve diğer personel Genel Müdürlük ve faaliyeti teklif eden birim ile işbirliği yapılarak belirlenir.
İlde gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinde ise görevlendirme Valilikçe yapılır.
Eğitim yöneticisinin görev ve sorumlukları
Madde 12-Eğitim yöneticisinin görevleri şunlardır:
a) Eğitim programının uygun bir şekilde yürütülmesi için eğitim kurumu yöneticisi,
eğitim görevlileri ve diğer yetkililerle iş birliği yapmak.
b) Eğitim için gerekli ortamı hazırlamak.
c) Eğitim faaliyetleri sonunda eğitimin değerlendirilmesini yaparak, faaliyetlerle ilgili
rapor hazırlayıp, Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak.
Eğitim Görevlilerinin Nitelikleri
Madde 13- Eğitim faaliyetlerinde görev alacak personelde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Bakanlık içinden görevlendirilecek personelin eğitim programlarında yer alan
konularda gerekli bilgi ve beceriye sahip olması,
b) Bakanlık dışından görevlendirilecek öğretim görevlilerinin de üniversitelerde
"öğretim üyesi”/ ”öğretim görevlisi" olması veya diğer kurumlarda çalışmış olmakla beraber
eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi ve beceriye sahip olması,
c) Yeni bilgi ve teknolojilerin transferinde ihtiyaç duyulması halinde, yurt dışından da
eğitimci temin edilebilir.
Eğitim görevlilerinin görev ve sorumlulukları
Madde 14- Eğitim görevlilerinin görevleri şunlardır:
a) Yaptıkları eğitim programına göre verecekleri konuların notlarını programın
başlamasından en az bir hafta önce eğitim yöneticisine vermek,
b) Eğitimi yürütmek ve sonucu değerlendirmek,

c) Zorunlu nedenlerle görevlerine devam edememeleri halinde durumu derhal eğitim
yöneticisine bildirmek.
Eğitim türleri
Madde 15- Konunun özellikleri dikkate alınarak aşağıda belirtilen eğitim türlerine
benzer programlar düzenlenir.
a) Personel Eğitimi
Halkın sağlık eğitimini gerçekleştirecek personelin hizmet içi eğitimi, Sağlık Bakanlığı
Hizmet İçi Eğitim yönetmeliği ve yurt dışına görevlendirilecek personele ise “Yetiştirilmek
Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre
düzenlenir.
b) Halk eğitimi
Toplumu oluşturan kişilerin sağlık bilincini, davranışını geliştirerek, sağlıklarını
koruyabilir, sağlık sorunlarını çözebilir, sağlık hizmetlerine katılabilir, sağlık haklarını
savunabilir hâle getirmek için uygulanacak sağlık eğitimidir.
Yıllık eğitim plan ve programları
Madde 16-Bakanlık halkın sağlık eğitim plan ve programları; koordinasyon birimi olan
Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünce, 5 yıllık kalkınma planı ve yıllık programlar
doğrultusunda, merkez birimlerinin merkez ve taşra teşkilatlarından sağlayacağı bilgiler,
raporlar, teklifler dikkate alınarak yıllık olarak hazırlanır, teknik ve yönlendirme kurulunda
görüşüldükten sonra " Bakanlık Makam Onayı" ile uygulamaya konulur.
Yıllık halkın sağlık eğitim planında; tarih, süre, yer, konu, amaç, katılacak kişi ve
sayıları, eğitim görevlileri, eğitim yöntemleri, eğitim materyali, iş birliği yapılacak kişi ve
kurumlar belirlenir.
Eğitim programının içeriğinin belirlenmesi durumunda, ihtiyaç hâlinde çalışma grupları
oluşturulabilir. Yıllık eğitim planı onaylandıktan sonra eğitim programlarının başlayacağı
tarihten en az 1 ay önce ilgili birimlere bildirilir.
İldeki eğitim faaliyetleri
Madde 17-İl sağlık müdürlüklerince, Bakanlığın halkın sağlık eğitimi yıllık planı göz
önünde bulundurularak, ilin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programları hazırlanır ve
Valilik onayı alındıktan sonra yürürlüğe konulur.
Bu faaliyetlerin tarihi, yeri, programı, eğitim yöneticileri, eğitim görevlileri ile eğitime
katılacaklar il sağlık müdürlüğünce belirlenir ve Valilik onayına sunulur. Yıllık plandaki her
türlü değişiklikler Valilik onayı alınarak yapılır. Valilik yıllık eğitim planını ve uygulama
sonuçlarını Genel Müdürlüğe bildirir.

Eğitim planında değişiklik
Madde 18-Bakanlık halkın sağlık eğitimi yıllık planının uygulanma devresinde
yapılması zorunlu görülen değişiklikler, Genel Müdürlükçe değerlendirildikten sonra
"Bakanlık Makam Onayı" ile yapılır ve teşkilata bildirilir.
Eğitim faaliyetine katılma
Madde 19-Halkın sağlık eğitim faaliyetine katılacak personel, amaca uygun olarak
eğitilir ve eğitim faaliyetlerinde görevlendirilir.
Diğer kurumlardaki eğitime katılmak
Madde 20- Diğer kurumlardaki eğitime, uygun nitelikteki personelin katılmaları Genel
müdürlükçe/Valilikçe değerlendirilir ve “Bakanlık Makam Onayı” ile uygulamaya konulur.
Eğitim faaliyetlerine diğer kurumlardan katılmak
Madde 21-Masrafları kendilerine veya kurumlarına ait olmak kaydıyla Bakanlık
dışından kamu ve özel diğer kurum personeli için bu Yönetmelik çerçevesinde eğitim
faaliyetleri düzenlenebilir, ayrıca anılan personelin Bakanlıkça veya Valilikçe düzenlenecek
eğitim faaliyetlerine katılmaları da kabul edilebilir.
Eğitim faaliyetlerine katılmayanlar
Madde 22-Herhangi bir sebeple eğitim programıyla ilişkisi kesilenlere ve sınavlara
katılmayanlara başarı ve katılma belgesi verilmez.
Devam durumu
Madde 23-Eğitim faaliyetlerine, mazeretsiz olarak eğitim süresinin % 5’ i ve mazeretli
olarak % 10’u oranından daha fazla süre katılmayan personelin faaliyetle ilişiği kesilir.
İzinler
Madde 24-Eğitime katılanlar, eğitim süresince 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 104’ üncü maddesinin (A), (B), (C) bentlerinde belirtilen mazeretleri dışında izin
kullanamazlar. Kullanılması hâlinde eğitim programıyla ilişkileri kesilir.
Başka kurumlardan eğitime katılanlar, eğitim programları kurallarına uymak
zorundadır.
Disiplin
Madde 25-Eğitim faaliyetine katılanlar, öğretim programında yer alan faaliyetlere
katılmak ve bunların gerektirdiği çalışma ve ödevleri yapmak zorundadırlar. Eğitim
faaliyetlerini engelleyici veya aksatıcı tutum ve davranışları görülenlerin eğitim yöneticisi
tarafından faaliyetle ilişiği kesilir. Durum, en kısa sürede mahalli eğitim faaliyetlerinde

Valiliklere, Bakanlıkça yapılan eğitim faaliyetlerinde Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu kişiler
hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve konuya ilişkin diğer mevzuatın disiplin
cezaları ile ilgili hükümleri uygulanır.
Eğitimin değerlendirilmesi
Madde 26-Eğitimin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlara uyulur.
a) Eğitime katılan personelin eğitim öncesi ve sonrası bilgi ve beceri düzeyi
değerlendirilir.
b) Değerlendirme eğitim programının amaçlarına göre yazılı, sözlü, uygulamalı veya
hem yazılı hem sözlü hem de uygulamalı sınavla yapılabilir.
c) Sınavın şekli ve soruları eğitim görevlileri tarafından belirlenir.
d) Değerlendirme ile ilgili tedbirler eğitim yöneticisi, eğitim merkezi müdürü ve eğitim
görevlileri tarafından ortaklaşa alınır.
e) Değerlendirme eğitim yöneticisi ve eğitim görevlilerinden oluşan “Değerlendirme
Komisyonu” tarafından yapılır.
f) Yapılan değerlendirme sonucunda başarısız olanlar ve mazeretleri sebebi ile eğitim
sonu değerlendirmeye katılmayanlar için eğitim komisyonunca bir sınav daha yapılarak tekrar
değerlendirilir.
g) Eğitimle ilgili yapılan sınavlar 100 üzerinden değerlendirilir, 70 ve üzerinde puan
alanlar başarılı sayılır.
ı) Eğitim sonunda sınavlardan herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız
sayılırlar. Ayrıca haklarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun disiplin hükümleri
uygulanır.
i) Halk sağlığı eğitim programına katılan personelin, programa katılımı, devam, izin,
disiplin durumu ve eğitimin değerlendirilmesi ile ilgili hususlar “Sağlık Bakanlığı Hizmet içi
Eğitim Yönetmeliği” nde belirtilen esaslara göre gerçekleştirilir.
j) Halkın sağlık eğitimini değerlendirme esası, eğitim programına halkın katılımını
teşvik eder şekilde olmalıdır. Özendirme biçimi; şiir, kompozisyon, makale, resim, karikatür,
proje hazırlama, aktif uygun sağlıklı yaşam örneğini uygulama şeklindeki etkinliklere katılım
ve başarı belgesi, plaket, madalya, para, kitap, düzenlenecek bir gezi programına katılım, basın
önünde tanıtım ve bu gibi ödüllü olmalıdır.
Belge verilmesi
Madde 27-Eğitim faaliyeti sonucu başarılı olanlara eğitimin özelliğine göre; “Başarı
Belgesi” veya “Sertifika”, başarısız olanlara ve eğitim faaliyeti sonunda herhangi bir

değerlendirme yapılmadığı durumlarda “Katılım Belgesi”, eğitimi düzenleyen birimce
hazırlanarak eğitim faaliyetleri sonunda katılımcılara verilir.
Eğitim giderleri
Madde 28-Eğitim çalışmalarının yürütülmesi Mali Hükümler ile ilgili eğitim giderleri
Bakanlık bütçesinden karşılanır.
Eğitim görevlileri ve eğitime katılanların giderleri
Madde 29- Eğitim yöneticileri, görevliler ve eğitime katılanlara eğitime katıldıkları
süreler dikkate alınarak, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunu' nun ilgili hükümleri
uygulanır. Eğitimin görev yerinde yapılması hâlinde eğitime katılan personele gündelik
verilmez.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 89’ uncu maddesine göre ek ders görevi
verilir.
Yürürlük
Madde 30-Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 31-Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde, Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliğinde yer alan kavramlar incelenmiş,
eğitimin amaç, hedef ve ilkeleri değerlendirilmiştir. Ayrıca söz konusu eğitimin kimler
tarafından ve hangi yöntemlerle verileceği, bu kişilerin görev ve sorumluluklar anlatılmıştır.

Bölüm Soruları
1)
Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliğine göre eğitimin değerlendirilmesinde
başarılı sayılmak için kaç puan almak gerekir?
A)
60
B)
70
C)
65
D)
50
E)
55
2)
Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliğine göre eğitim faaliyetlerine katılanlar,
mazeretli olarak eğitim süresinin % kaçını gelmezse ilişiği kesilir?
A)
%8
B)
%7
C)
%6
D)
%5
E)
%10
3) Halkın sağlık eğitimi faaliyetlerinde öğretici olarak görevlendirilen kişiye ne ad
verilir?
A) Eğitim görevlisi
B) Kurs
C) Seminer
D) Eğitim yöneticisi
E) Eğitim programı
4)
Halkın sağlık eğitimi faaliyetlerinin yönetmelik hükümleri doğrultusunda
yürütülmesinden, izleme ve değerlendirilmesinden sorumlu kişiye ne ad verilir?
A)
Eğitim görevlisi
B)
Kurs
C)
Seminer
D)
Eğitim yöneticisi
E)
Eğitim programı

5)
Eğitim faaliyetlerine katılanlara muhasebe ve idari işlemlerde kullanılmak üzere
verilen belgeye ne ad verilir?
A) Eğitim görevlisi
B) Kurs
C) Seminer
D) Eğitim yöneticisi
E) Katılım belgesi
6)

İlde gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinde görevlendirme ………… yapılır.

7)
Eğitim görevlileri yaptıkları eğitim programına göre verecekleri konuların
notlarını programın başlamasından en az ……….. önce eğitim yöneticisine vermek
zorundadırlar.
8)
Yıllık eğitim planı onaylandıktan sonra eğitim programlarının başlayacağı
tarihten en az ……………ay önce ilgili birimlere bildirilir.
9)
Yeni bilgi ve teknolojilerin transferinde ihtiyaç duyulması hâlinde, yurt dışından
da……………. temin edilebilir.
10)
Eğitim faaliyetlerine, mazeretsiz olarak eğitim süresinin % 5’ i ve mazeretli
olarak %..........oranından daha fazla süre katılmayan personelin faaliyetle ilişiği
kesilir.
Cevaplar: 1) b, 2) e, 3 a, 4) d, 5) e, 6) Valilikçe, 7) bir hafta, 8) bir, 9) eğitimci, 10) 10

11. BESLENME VE SAĞLIK EĞİTİMİ-I

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Beslenme ve Halk Sağlığı

•

Kötü Beslenme Hastalıkları

•

Obeziteye Neden Olan Faktörler

•

Toplumda Beslenme Sorunlarının Saptanması

Bölüm ile İlgili Sorular

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
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nasıl
edileceği
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
•

Beslenme

•

Hastalık

Giriş
Günümüzde bulaşıcı olmayan hastalıkların en önemlilerinden biri insanların fazla kilolu
olması ve obezite olarak karşımıza çıkmaktadır. Obezitenin nedenleri ve sağlık risklerinin
bilinmesi, etkin bir şekilde obeziteye karşı mücadele edilmesi için gerekli yolların toplumun
tümüne anlatılması gerekmektedir.

11.1. Beslenme ve Halk Sağlığı
Bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH), günümüzde dünyadaki en büyük salgınlardan
biridir. 2008’de meydana gelen ölümlerin %63’üne (36 milyon insan) BOH’ler neden olmuştur.
Bu ölümlerin yaklaşık %80’i düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana gelmiş ve 70 yaş altı en
yüksek mortalite ise BOH’lara bağlı olarak meydana gelmiştir. BOH’ların prevalansı ve
bunlara bağlı ölüm sayısının; gelecekte nüfus artışı ve yaşlanma, ekonomik geçişler ve bunlara

bağlı davranışsal, mesleki ve çevresel risk faktörlerinde meydana gelen değişiklikler sonucu
başta düşük ve orta gelirli ülkelerde olmak üzere önemli derecede artması beklenmektedir.
BOH’un altında yaygın, önlenebilir risk faktörleri yatmaktadır. Bu faktörler tütün kullanımı,
hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve alkol tüketimidir. Bu davranışlar dört önemli
metabolik/fizyolojik değişikliğe yol açar. Bunlar yüksek tansiyon, fazla kilo/obezite,
hiperglisemi ve hiperlipidemidir. Bunlara bağlı ölümler bakımından dünyadaki başlıca BOH
risk faktörü, yüksek tansiyondur (Dünyada ölümlerin %13’ü buna bağlıdır.); bunu tütün
kullanımı(%9), yüksek kan şekeri (%6), hareketsizlik (%6) ve fazla kilo ile obezite (%5)
izlemektedir. Bu davranışsal risk faktörlerinin ve diğer metabolik/fizyolojik nedenlerin küresel
BOH epidemisi üzerindeki etkileri arasında şunlar sayılabilir:
Fiziksel aktivite yetersizliği: Fiziksel hareketsizlik, dünyada ölüme neden olan risk
faktörleri sıralamasında dördüncü sırada yer almaktadır (dünya genelindeki ölümlerin % 6’sı).
Hareketsizlik yüzünden her yıl 3,2 milyon insan hayatını kaybetmektedir. Yeterince hareketli
olmayan insanlar, tüm nedenlere dayalı mortalite açısından %20 ile %30 arası daha yüksek risk
altındadır. Düzenli fiziksel aktivite; yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler hastalık, diyabet,
meme ve kolon kanseri ve depresyon riskini azaltmaktadır. Meme ve kolon kanserlerinin
yaklaşık % 21-25’inin, diyabetin % 27’sinin ve iskemik kalp hastalığının % 30’unun ana
nedeninin fiziksel aktivite yetersizliği olduğu tahmin edilmektedir. Fiziksel aktivite yetersizliği
en çok yüksek gelirli ülkelerde görülmektedir fakat bazı orta gelirli ülkelerde de özellikle
kadınlar arasında çok yüksek seviyeler görülmektedir.
Sağlıksız beslenme: Yeterli sebze ve meyve tüketimi; kardiyovasküler hastalıklar, mide
kanseri ve kolorektal kanser riskini azaltır. Çoğu insan DSÖ tarafından hastalık önleme için
tavsiye edilenden daha fazla tuz tüketmektedir; yüksek tuz tüketimi, yüksek tansiyon ve
kardiyovasküler riske dair önemli bir belirleyicidir. Doymuş yağların ve trans yağ asitlerinin
fazla tüketimi, kalp hastalığıyla ilişkilidir. Sağlıksız beslenme, kıt kaynaklı ortamlarda hızla
yükselmektedir. Eldeki veriler, yağ alımının alt-orta gelirli ülkelerde 1980’lerden bu yana hızla
arttığını göstermektedir.
Fazla kilo ve obezite: Fazla kilo ve obezite yüzünden her yıl en az 2.8 milyon kişi
hayatını kaybetmektedir. Kalp hastalığı, felç ve diyabet riski; beden kütle indeksinin (BKİ)
artmasına bağlı olarak giderek artmaktadır. Avrupa bölgesi, Doğu Akdeniz bölgesi ve Amerika
kıtası bölgesinde kadınların %50’sinden fazlası fazla kiloludur. Bebekler ve çocuklar arasındaki
en yüksek fazla kilo prevalansı, üst-orta gelir gruplarındadır. Fazla kilodaki en hızlı artış ise altorta gelir grubunda görülmektedir. Epidemiyolojik çalışmalar; yaş, cinsiyet gibi demografik
faktörlerle, eğitim düzeyi, medeni durum gibi sosyokültürel faktörler yanında biyolojik
faktörlerin ve beslenme alışkanlıklarının, sigara ve alkol tüketimi ile fiziksel aktivite azlığı gibi
yaşam biçimi faktörlerinin de obeziteye yol açtığını göstermektedir. İnsan ömrünün çok uzun
olmadığı dönemlerde obezite; güç, refah ve sağlık göstergesi iken günümüzde tedavi edilmesi
gereken bir hastalık, bir halk sağlığı problemi olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Tüm dünyada
fazla kiloluluğun ve obezitenin (şişmanlığın) prevalansı giderek artmakta olup obezite
prevalansı 1980’den beri iki katından daha fazla artmıştır. 2008 yılında 20 yaş ve üzeri 1.4
milyardan daha fazla erişkin fazla kilolu ya da obez olup bunların içinde 200 milyon erkek, 300

milyon kadın şişmandır. 2010 yılında beş yaş altı çocukların 40 milyondan fazlası fazla
kiloludur. Günümüzde dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde obezite prevalansı artmakta,
bu durum sadece yetişkin kadın ve erkekleri değil, çocukları ve gençleri de etkilemektedir. Kalp
ve damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, bazı kanser türleri, kas iskelet sistemi hastalıkları
gibi hastalıkların oluşmasına, yaşam kalitesinin azalmasına ve ölümlere yol açan obezite,
sadece küresel boyutta bir halk sağlığı problemi olmakla kalmayıp ülke ekonomilerine olumsuz
yönde etki eden bir unsur olarak da karşımıza çıkmaktadır. Obezite, ülke ekonomilerini
doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Obezite ile ilgili sağlık harcamaları gelişmiş
ülkelerde tüm sağlık harcamalarının %2-7'sini oluşturmaktadır Amerika Birleşik Devletleri’nde
2000-2005 yılları arasında Sağlık Harcamaları araştırmasına göre obezite ile ilişkili
hastalıkların tahmin edilen yıllık maliyeti 190.2 milyar dolardır, bu rakam ABD’de yıllık sağlık
harcamalarının yaklaşık %21’idir. Çocukluk çağı obezitesi tek başına doğrudan sağlık
harcamalarının 14.1 milyar dolarından sorumludur. Dünya genelinde fiziksel hareketsizlik ve
kötü beslenmenin neden olduğu sağlık sorunları için yapılan harcamalar ortalama toplam sağlık
harcamalarının yaklaşık %2’sini oluşturmaktadır. Avrupa bölgesinde ise fiziksel hareketsizliğin
kişi başı yıllık yaklaşık 150- 300€ maliyeti olduğu tahmin edilmektedir. Fiziksel aktivitenin
arttırılması sağlık harcamalarının dolayısıyla ekonomik maliyetin azaltılmasında uygulanabilir
maliyet, etkin ve en temel stratejilerden birisidir. Obezitenin en önemli nedenlerinden olan
yetersiz beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği, ABD'de tütün kullanımına bağlı meydana
gelen sağlık sorunlarından sonra önlenebilir ölümlerin ikinci en sık nedenidir . Uzun, sağlıklı
ve mutlu bir yaşam beklentisi içindeki 21. yüzyıl insanı için obezitenin önlenmesinde koruyucu
sağlık hizmetleri yaklaşımı çok büyük bir önem taşımaktadır. Koruyucu sağlık hizmetleri
kapsamında sağlık otoriteleri toplumun her kesimine ulaşmalı, etkin ve yaygın eğitim
çalışmalarının hızla yaşama geçirilmesi konusunda bilinçli ve istekli bir çaba içinde olmalıdır.
Obezite ile mücadelede DSÖ başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluş, tüm dünyada
beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının
yerleştirilmesi ve hareketli yaşam biçiminin benimsenmesi konularında çeşitli programlar
geliştirerek öncülük etmekte ve dünyadaki birçok ülke tarafından bu çabalar farklı strateji ve
eylem planları şeklinde bireylere ulaştırılmaya çalışılmaktadır. DSÖ tarafından "Küresel
Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Sağlık Stratejisi"nin geliştirilmesi, İkinci Avrupa Beslenme
Eylem Planı'nda özellikle çocukluk ve adolesan dönemi obezitesi ile mücadeleye yer verilmesi,
Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa'da beslenme, fazla kiloluluk ve obezite ile ilişkili
hastalıklar konusunda stratejiyi de içeren "Beyaz Döküman"ın hazırlanması, Avrupa Birliği
"Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Sağlık Platformu"nun oluşturulması bu girişimlere örnek
olarak verilebilir. Obezitenin önlenmesine yönelik faaliyetlere hız vermek, belirlenen hedeflere
ulaşmak, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hedef ve stratejiler belirlemek ve faaliyetlerin belirli bir
çerçevede yürütülmesini sağlamak amacıyla "Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol
Programı (2010-2014)" hazırlanarak ilk baskısı Şubat 2010 tarihinde yayımlanmıştır. Program
obezite ile mücadelede yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanmasına yönelik önlemlerin yanı
sıra toplumda düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesine dair hususları da kapsadığından adı
“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı “ olarak değiştirilerek 29 Eylül 2010
tarihli ve 27714 sayılı Resmî Gazete’de Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanmıştır. Ayrıca
“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında Türkiye Aşırı Tuz
Tüketiminin Azaltılması Programı (2011-2015) hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

11.2. Kötü Beslenme Hastalıkları
Toplum beslenmesi, beslenmeyle ilişkili hastalıkların primer olarak önlenmesi yoluyla
iyi sağlık durumunun geliştirilmesidir. Beslenmenin halk sağlığının temelindeki önemli yeri
yeni yeni ortaya çıkmaktadır. Yetersizlik hastalıkları olarak bilinen hastalıklar: Malnutrisyon,
anemi, raşitizm ve benzeri gelişmekte olan ülkelerde görülmeye devam ederken gelişmiş
ülkelerde 20 yy. dan itibaren bu hastalıklar yerlerini başkalarına bırakmışlardır.
Az gelişmiş toplumlarda yetersiz ve kötü beslenme önemli halk sağlığı sorunu olarak
yer alırken gelişmiş ülkelerde aşırı beslenmenin zemin hazırladığı dejeneratif hastalıklar
görülmektedir. Kişisel ve toplumsal sağlığın olumlu yönde gelişmesinde, beslenmenin çok
önemli bir yeri vardır. İyi bir beslenme, kişinin büyümesi, gelişmesi, üremesi, bedensel ve
ruhsal sağlığının sürmesi ve hastalıklarla, özellikle enfeksiyon hastalıklarına karşı dayanıklı
olması için gereklidir. Kalori – enerji yetmezliğinin enfeksiyonlara karşı direnci azalttığı uzun
zamandan beri bilinmektedir.
Besin ögeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
•

Proteinler

•

Karbonhidratlar

•

Yağlar

•

Vitaminler

•

Mineraller

Yetersiz beslenen toplumlarda gözlenen sağlık riskleri şunlardır:
•
Yetersiz beslenen toplumlarda bebek ölüm hızının yeterli beslenen toplumlardan
10 kat daha yüksektir.
•

Yetersiz beslenen toplumlarda enfeksiyon hastalıkları daha sık görülmektedir.

•
Yetersiz, dengesiz veya aşırı beslenme bazı kronik hastalıkların oluşma riskini
artırmaktadır.
•

Beslenme, işçinin üretim hızını etkileyen etkenlerin başında gelmektedir.

Kötü beslenme hastalıklarını şu şekilde gruplandırmak mümkündür:
A- Primer Beslenme Hastalıkları
1. Genel Açlık Hastalıkları
2. Protein –Enerji Yetersizlikleri

2.1. Marasmus
2.2. Marasmik Kuvaşiorkor
2.3. Kuvaşiorkor
3. Avitaminozlar
3.1. A avitaminozu – Keratomalasi
3.2. D avitaminozu – Raşitizm
3.3. C avitaminozu – Skorbüt
3.4. B1 avitaminozu- Beriberi
3.5. B2 avitaminozu – Ariboflavinoz
3.6. Folik asit avitaminozu – Megaloblastik anemi
3.7. B12 avitaminozu – Pernisiyoz anemi
3.8. Diğer vitamin yetersizlikleri
4. Mineral Yetersizlikleri
4.1. Demir yetersizliği anemisi
4.2. Kalsiyum yetersizlikleri
4.3. İyot yetersizlikleri – Basit Guatr
4.4. Flor yetersizlikleri – Diş çürükleri
4.5. Diğer mineral yetersizlikleri
5. Aşırı Beslenme Hastalıkları
5.1. Şişmanlık
5.2. Bazı dejeneratif hastalıklar
5.3. Bazı metabolizma bozukluğu hastalıkları
B- Sekonder Beslenme Hastalıkları
1. Metabolizma Hastalıkları
1.1. Erişkin tip diyabet

1.2. Gut
2. Diğer Hastalıklar
2.1. Hipertansiyon – Kalp damar hastalıkları
2.2. Karaciğer bozuklukları – Siroz
2.3. Bazı mide ülseri tipleri
2.4. Solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonları
2.5. Bazı santral ve periferik sinir sistemi hastalıkları

11.3. Toplumda Beslenme Sorunlarının Saptanmasında Yöntemler
1. Dolaysız Yöntemler:
1.1. Klinik belirtilerin saptanması ve değerlendirilmesi
1.2. Biokimyasal testlerle bulguların saptanması ve değerlendirilmesi
1.3. Biofizik testlerle bulguların saptanması ve değerlendirilmesi
1.4. Antropometrik ölçümlerle bulguların saptanması ve değerlendirilmesi
Büyümenin Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçümler
•

Vücut ağırlığının ölçümü (kg)

•

Boy uzunluğunun ölçümü (cm)

•

Baş çevresinin ölçümü (cm)

•

Üst kol çevresinin ölçümü (cm)

•

Deri kıvrım kalınlığının ölçümü (mm)

Ayrıca antropometrik ölçüm sonuçlarının Değerlendirilmesiyle verilecek olan
kararlarda yaş ve cinsiyete göre değişen aşağıdaki özellikler göz önünde bulundurulmalıdır.
•

Cinsiyete ve yaşa göre boy uzunluğu

•

Cinsiyete ve yaşa göre ağırlık

•

Cinsiyete ve boya göre ağırlık

•

Vücut yapısı; cinsiyete ve boya göre dirsek kalınlığı

•

Yaşa ve cinsiyete göre beden kitle indeksi

•

Çocuklarda yaşa ve cinsiyete göre boy uzunluğu

•

Çocuklarda yaşa ve cinsiyete göre ağırlık

•

Yaşa ve cinsiyete göre üst kol çevresi

•

Cinsiyete ve yaşa göre triseps deri kıvrım kalınlığı referans değerleri

Beslenmede kullanılan önemli bir değer de beden kitle indeksidir.
Beden kitle indeksi, boy uzunluğu ve vücut ağırlığına dayalı bir indekstir.
Ağırlık (kg)/ boy*boy (metre) olarak hesaplanır. Aşağıdaki tabloda yaşa göre ideal
beden kitle indeksi değerleri verilmektedir.
Yaş (yıl)

BKİ

19-24

19 -24

25-34

20 -25

35-44

21- 26

45-54

22 - 27

55-64

23 -28

65 ve üzeri

24 - 29

BKİ dışında bir diğer antropometrik ölçüm bel/kalça çevresi oranıdır. Bu oran kadınlarda 0.8’i,
erkeklerde 1.0’i geçmemelidir. Bel çevresi ölçümü de bilgi veren diğer bir ölçüttür. Kadınlarda
80, erkeklerde 94 cm sınır değerler olarak kabul edilmektedir.
II. Dolaylı Yöntemler
1.Hayati (Vital ) istatistik verileri
1.1. Bebek ölüm hızı, 1- 4 yaş çocuk ölüm hızı
1.2. Ölü doğum ve düşük hızları
1.3. Prematüre doğumlar ve doğuştan sakatlık oranı
1.4. Anne ölüm hızı

1.5. Doğumda beklenen yaşam süresi
1.6. Menarş yaşı
2. Tıbbi (Medikal) istatistik verileri
2.1. Hastalık nedeniyle işe devamsızlık
2.2. Primer ve sekonder beslenme hastalıklarının prevalans ve insidansı
2.3. Bazı hastalıkların morbidite hızları
2.4. Bazı hastalıkların mortalite ve fatalite hızları
3. Gıda tüketim araştırmaları
3.1. Gıda denge cetvelleri
3.2. Ev halkı gıda tüketimi araştırmaları
3.3. Bireysel gıda tüketimi araştırmaları
4. Ekolojik faktörlerin araştırılması ve değerlendirilmesi

11.4. Fazla Kiloluluk ve Obeziteye Neden Olan Faktörler
Obeziteye neden olduğu bilinen çok sayıda faktör içinde, aşırı ve yanlış beslenme ve
fiziksel aktivite yetersizliği en önemli nedenler olarak kabul edilmektedir. Bu faktörlerin yanı
sıra genetik, çevresel, nörolojik, fizyolojik, biyokimyasal, sosyokültürel ve psikolojik pek çok
faktör birbiri ile ilişkili olarak obeziteye neden olmaktadır. Dünyada özellikle çocukluk çağı
obezitesindeki artışın sadece genetik yapıdaki değişikliklerle açıklanamayacak derecede fazla
olması nedeniyle obezitenin oluşumunda çevresel faktörlerin rolünün ön planda olduğu kabul
edilmektedir. Obezitenin oluşmasında başlıca riskler ve riski etkileyen faktörler aşağıda
sıralanmıştır:
• Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları
• Yetersiz fiziksel aktivite
• Yaş
• Cinsiyet
• Eğitim düzeyi
• Sosyokültürel etmenler
• Gelir durumu

• Hormonal ve metabolik etmenler
• Genetik etmenler
• Psikolojik problemler
• Sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulama
• Sigara- alkol kullanma durumu
• Kullanılan bazı ilaçlar (antidepresanlar vb.)
• Doğum sayısı ve doğumlar arası süre
Obezitenin gelişmesinde dikkat edilmesi gereken faktörlerden biri de yaşamın ilk
yıllarındaki beslenme şeklidir. Yapılan çalışmalarda, obezite görülme sıklığının anne sütü ile
beslenen çocuklarda, anne sütü ile beslenmeyen çocuklara göre daha düşük oranlarda olduğu
ve anne sütü verilme süresi, tamamlayıcı besinlerin türü, miktarı ve başlama zamanlarının
obezite oluşumunu etkilediği bildirilmektedir. DSÖ ve UNICEF tarafından yayımlanan çeşitli
dokümanlarda 6 ay tek başına anne sütü verilmesinin, 6. aydan sonra emzirmenin sürdürülmesi
ile birlikte güvenilir, uygun kalite ve miktarda tamamlayıcı besinlere başlanmasının, en az 2 yıl
emzirmenin devam ettirilmesinin kısa ve uzun dönemde obezite ve kronik hastalık riskini
azaltabileceği belirtilmiştir.

11.5. Fazla Kiloluluk ve Obezitenin Yol Açtığı Sağlık Sorunları
Obezite; vücut sistemleri (endokrin sistem, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi,
gastrointestinal sistem, deri, genitoüriner sistem, kas iskelet sistemi) ve psikososyal durum
üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı pek çok sağlık sorunlarına neden olmaktadır.
Obezitenin çeşitli hastalıklarla ilişkisi bilinmekte olup morbidite ve mortaliteyi artırıcı etkisi de
ortaya konulmuştur. Fazla kilolu olma Avrupa bölgesinde her yıl bir milyondan fazla ölümün
ve hasta olarak geçirilen on iki milyon yaşam yılının sorumlusudur.
Obezitenin neden olduğu sağlık sorunları/risk faktörleri:
• İnsülin direnci - Hiperinsülinemi
• Tip 2 Diyabet
• Hipertansiyon
• Koroner arter hastalığı
• Hiperlipidemi - Hipertrigliseridemi
• Metabolik sendrom
• Safra kesesi hastalıkları

• Bazı kanser türleri (kadınlarda safra kesesi, endometriyum, yumurtalık ve meme
kanserleri, erkeklerde ise kolon ve prostat kanserleri )
• Osteoartrit
• Felç
• Uyku apnesi
• Karaciğer yağlanması
• Astım
• Solunum zorluğu
• Gebelik komplikasyonları
• Menstruasyon düzensizlikleri
• Aşırı kıllanma
• Ameliyat öncesi ve sonrası komplikasyon riskinin artması
• Ruhsal sorunlar: Anoreksiya nevroza (yemek yememe), blumia nevroza (kusarak
yediği besinlerden yararlanmama), binge eating (tıkınırcasına yeme), gece yeme sendromu veya
bir şeyi daha fazla yiyerek psikolojik doyum sağlamaya çalışma
• Toplumsal uyumsuzluklar
• Özellikle sık aralıklarla ağırlık kaybetme ve kazanma sonucunda deri altı yağ
dokusunun fazla olması nedeniyle deri enfeksiyonları, kasıklarda ve ayaklarda mantar
enfeksiyonları
• Kas iskelet sistemi problemleri

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde, beslenmenin halk sağlığını korumadaki rolü hakkında bilgi verilmiştir.
Kötü beslenme ile ortaya çıkan hastalıkların hangileri olduğu vurgulanmıştır. Vücut kitle
indeksi hesabı ve değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler, obezitenin sağlığa etkileri ve obezite
ile mücadelede kullanılan yöntemler üzerinde durulmuştur.

Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi büyümenin
ölçütlerden biri değildir?
A)
Baş çevresinin ölçümü (cm)
B)
Üst kol çevresinin ölçümü (cm)
C)
Vücut ağırlığının ölçümü (kg)
D)
Doğumda beklenen yaşam süresi
E)
Deri kıvrım kalınlığının ölçümü (mm)
2)
A)
B)
C)
D)
E)

değerlendirilmesi

için

kullanılan

Aşağıdakilerden hangisi protein-enerji yetersizliği hastalıklarından biridir?
Marasmik Kuvaşiorkor
C avitaminozu – Skorbüt
B1 avitaminozu- Beriberi
Demir yetersizliği anemisi
Gut

3)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi aşırı beslenme hastalıklarından biridir?
Marasmik Kuvaşiorkor
C avitaminozu – Skorbüt
B1 avitaminozu- Beriberi
Demir yetersizliği anemisi
Şişmanlık

4)
A)
B)
C)
D)
E)

35-44 yaş grubunda ideal beden kitle indeksi aralığı kaçtır?
20-25
21-26
22-27
19-24
24-29

5)
A)
B)
C)
D)
E)

65 yaş ve üzeri yaş grubunda ideal beden kitle indeksi aralığı kaçtır?
20-25
21-26
22-27
19-24
24-29

6. Aşağıdakilerden hangisi toplumda beslenme sorunlarının saptanmasında kullanılan
dolaysız yöntemlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Biokimyasal testler
Anne ölüm hızı
Biofizik testler
Klinik belirtilerin saptanması
Antropometrik ölçümler

7) Aşağıdakilerden hangisi toplumda beslenme sorunlarının saptanmasında kullanılan
dolaylı yöntemlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Anne ölüm hızı
Ölü doğum ve düşük hızları
Biofizik testler
Bebek ölüm hızı
Doğumda beklenen yaşam süresi

8) Aşağıdakilerden hangisi mineral yetersizliği hastalıklarından biridir?
A)
B)
C)
D)

Marasmik Kuvaşiorkor
C avitaminozu – Skorbüt
B1 avitaminozu- Beriberi
Demir yetersizliği anemisi

E) Gut
9) 19-24 yaş grubunda ideal beden kitle indeksi aralığı kaçtır?
A)
B)
C)
D)
E)

20-25
21-26
22-27
19-24
24-29

10) BKİ dışında bir diğer antropometrik ölçüm bel/……….. çevresi oranıdır.

Cevaplar: 1) d, 2) a, 3) e, 4) b, 5) e, 6) b, 7) c, 8) d, 9) d, 10) kalça

12. BESLENME VE SAĞLIK EĞİTİMİ-II

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Beslenme Eğitiminde Temel İlkeler
12.2. Beslenme Eğitiminde Görev Alacakların Özellikleri
12.3. Hasta ve Toplumun Beslenme Eğitimi
12.4. Beslenme Eğitimi Yöntem ve Araçları

Bölüm ile İlgili Sorular

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Beslenme Eğitiminde Temel
İlkeler
Beslenme Eğitiminde Görev
Alacakların Özellikleri
Hasta ve Toplumun
Beslenme Eğitimi
Beslenme Eğitimi Yöntem
ve Araçları

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Anahtar Kavramlar
•

Beslenme

•

Eğitim

•

Personel

Giriş
Toplumun sağlığı, toplumu oluşturan kişilerin sağlıklı olmaları ile mümkündür. Sağlık
pek çok faktörle ilgilidir. Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme, beden sağlığını etkileyen en
önemli faktörlerden biridir. Toplumun sağlığı için emek veren kurum ve kişilerin önemli
görevlerinden biri de toplumu ve bireyleri beslenme konusunda eğitmektir. Eğitim, toplumun
eğitimi, grupların eğitimi ve bireylerin eğitimi olarak genelde üçe ayrılır. Toplum için
belirlenen eğitim yöntem ve araçları ile gruplar ve bireyler için kullanılacak eğitim yöntem ve
araçları birbirinden büyük farklılıklar gösterir.

12.1. Beslenme Eğitiminde Temel İlkeler
Eğitim, kişileri bilgilendirme, onlarda eğitilen konu hakkında bir tutum oluşmasını
sağlama ve sonunda istenen davranışa ulaştırma için geliştirilmiş dinamik bir sistemler
bütünüdür. Eğitim söz konusu olduğunda öncelikle, ne (hangi konuda), neden (eğitimin amacı),
ne zaman (eğitimin verileceği gün, saat vb.), nasıl (hangi yöntemlerin, hangi materyallerin
kullanılacağı), nerede (eğitimin verileceği yer), kim (eğitimi verecek kişi) gibi soruların tüm
boyutları ile cevaplanması gerekir. Bu soruları cevaplarken de eğitim verilecek grup ya da

kişinin özelliklerini, beslenme uygulamalarında başlıca etkenlerden biri olduğundan, detaylı bir
şekilde incelemek ve göz önünde bulundurmak, eğitimde verilecek mesajları buna göre
belirlemek gerekir. Beslenme alışkanlıkları, çağlar boyunca süregelen değişikliklerle biçimlenir
ve alışkanlığın değiştirilmesi uzun süreli davranış değiştirme yöntemleri uygulaması ile
başarılabilir. Toplumun sağlığı, toplumu oluşturan kişilerin sağlıklı olmaları ile mümkündür.
Sağlık pek çok faktörle ilgilidir. Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme, beden sağlığını etkileyen
en önemli faktörlerden biridir. Toplumun sağlığı için emek veren kurum ve kişilerin önemli
görevlerinden biri de toplumu ve bireyleri beslenme konusunda eğitmektir. Eğitim, toplumun
eğitimi, grupların eğitimi ve bireylerin eğitimi olarak genelde üçe ayrılır. Toplum için
belirlenen eğitim yöntem ve araçları ile gruplar ve bireyler için kullanılacak eğitim yöntem ve
araçları birbirinden büyük farklılıklar gösterir. Eğitim için uygun eğitim programlarının
hazırlanması gerekir. Eğitim programlarının detaylandırılması, modüllendirilmesi ve tekrarlar
büyük önem taşır.
Eğitim, öğrenilen bilgilerin yaşama geçirilmesidir. Davranışa dönüştürülememiş eğitim,
eğitim değil öğretimdir.
Eğitim; bilgi, tutum ve davranış evrelerinden oluşan bir süreçtir. Bu sürecin uygun bir
şekilde tamamlanması, uygun eleman, uygun eğitim yöntemi ve uygun araç gereç kullanmakla
mümkündür. Bilgilendirme düzeyinde bırakılan eğitim, eğitim değil öğretimdir. Eğitim
dinamik bir süreçtir. Bu, koşulların sürekli değişmesi nedeniyle bireylerin yeni durumlara
uyumunun sağlanmasında eğitimin de sürekli olması gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle
eğitim, yaşam boyu süregelen bir olgudur. İyi eğitim almış kişiler yaşamın değişen koşullarına
daha iyi uyum gösterirler. Yaşamın temel gereksinimlerinden olan beslenme eğitiminin erken
yaşlarda başlaması bireyin yaşam boyu sağlığı açısından bir zorunluluktur. Pek çok kişi eğitimi,
öğretim gibi algılamakta ve uygulamaktadır. Oysa öğretim, kişilerin belirli bir konuda
bilgilendirilmesi demektir. Bilgili olmak başka, o bilginin gerektirdiği davranışı sergilemek
başkadır. Örneğin, çocuklara sütün yararları ve günde iki bardak süt içmenin önemli olduğu
anlatıldıktan sonra çocuklar sütün büyüme ve gelişme için çok önemli bir besin olduğunu ve
günlük içilmesi gereken miktarın iki bardak olduğunu tekrarlayabilirler. Ancak bu, onların
günde iki bardak süt içtikleri anlamına gelmez. Çocuklar sütü sevmeme, evde ebeveynlerin de
süt içmemeleri, satın alınamaması gibi nedenler ileri sürerek süt içme davranışı
göstermeyebilirler. Çocuklar konuyu öğrenmişler fakat bilginin aktarılması sonucu oluşması
istenen tutumu geliştirememişler ve süt içme davranışına ulaştırılamamışlardır. Çocuklarda süt
içme davranışı ancak uygun bir eğitimin uygulanması ile gerçekleştirilebilir.
Bunun için de,
a) Planlama,
b) Kaynakları değerlendirme,
c) Organize etme,
d) Uygulama,

e) Tekrarlama,
f) Kontrol etme,
g ) Düzeltme,
h) Yeniden uygulama,
i) Yeni durumu tekrarlama,
j) Kontrol etme gibi birbirini izleyen pek çok adımı gerçekleştirmek gerekir.
Eğitim basamaklarından birincisi planlamadır. Burada esas olan eğitimin ne zaman
nerede, ne kadar süre verileceği ve hangi mesajları içereceğinin belirlenmesidir. Eğitimin
verileceği mekânın önceden hazırlanması, eğitim alacaklar için rahat ve aydınlık bir mekan
olması gerekir. Mekân gürültüden uzak ve uygun havalandırma yapılabilecek durumda
olmalıdır. Eğitim için seçilecek zaman, eğitilecekler ve eğitim verecek kişi açısından en uygun
zaman olmalıdır. Aç ya da tok karna eğitim almak uygun değildir. Yorucu bir aktiviteden sonra
da eğitim almak kolay değildir. Eğiticilerin bu hususlara dikkat etmesi, böyle zamanlarda eğitim
vermenin zorunlu olduğu durumlarda tekrarlara daha çok önem vermesi ve öğrencileri canlı
tutacak aktivitelere ağırlık vermesi gerekir. Eğitimler belirli programlarla uygulanır. Amacı ve
mesajı belirlenmemiş eğitimler başarıya ulaşamaz.
Her eğitim programının bir amacı ve mesajları olması gerekir. Amaçlar, programın
uygulanmasından sonra çocuklarda oluşması beklenen tutum ve davranışı, mesajlar ise
öğrenilmesi istenen bilgileri kapsamaktadır. Örneğin; süt programında amaç çocuğa büyüme
ve kemik sağlında sütün önemli bir yeri olduğunun kavratılması ve günde iki bardak süt içme
alışkanlığının geliştirilmesidir. Program etkin bir şekilde uygulandığında çocuk büyüme ve
kemik sağlığı için süt içmek gerektiğini anlayacak, sütün kalsiyum yönünden zengin bir besin
olduğunu ve günde en az iki bardak süt içmek gerektiğini öğrenecektir. Örneğin çocuklara sütü
sevdirmeyi ve süt içimini sağlamayı amaç edinen yarım saatlik bir eğitim parçacığında şu
mesajlar yer alabilir: 1) Büyüme ve diş sağlığı için süt içmek gerekir. 2) Sütte kalsiyum denilen
bir mineral vardır. 3) Günlük içilmesi gereken süt miktarı en az iki bardaktır.
Eğitim programları parçacıklardan oluşur. Her parçacığın amacı ve mesajı net
olarak belirlenmelidir. Amacı belirlenmiş her parçacıkta en çok üç mesaj bulunmalıdır.
Parçacıklar eğitim verilecek gruba göre kısa ya da uzun olabilir. Bu şekilde hazırlanmış
parçacıklardan oluşan eğitim materyallerine modül denilir. Modülde eğitim için gerekli tüm
adımlar ayrıntılı bir biçimde yer alır. Eğiticinin yapması gereken bu adımları etkin bir şekilde
uygulamaktan ibarettir. Beslenme eğitim programlarında çocuklar için en az 20 parçacık
bulunmalıdır.
Uygun eğitim planı yapıldıktan sonra kaynak değerlendirme aşamasına geçilir.
Eğitimi kim, hangi yöntem ve materyalleri kullanarak verecektir, bu belirlenir. Çok çeşitli
eğitim yöntemleri vardır ve kullanılacak materyal için de pek çok seçenek mevcuttur. Seçilecek
eğitim yöntemi çoğunlukla katılımcı yöntemler olmalıdır. Soru-cevap, grup tartışması, grup

çalışması, drama, role play ve hikâye anlatma çocuklar için uygun yöntemlerdir. Kullanılacak
materyaller, gerçek ya da plastik besin örnekleri, poster, resim, renkli kartlar vb. olabilir.
Materyaller öğrenci denetiminde, öğrenciler tarafından da hazırlanabilir. Yöntem ve materyal
belirlendikten sonra ders akış planı (ne zaman anlatım, ne zaman grup çalışması, ne zaman
resim gösterme vb.) ve değerlendirme kriterleri belirlenir ve uygulamaya geçilir. Uygulamadan
sonra başarı kontrolü yapılır, aksaklıklar belirlenir, gerekli düzeltmeler yapılır, yeniden
uygulanır ve tekrar kontrolden geçirilir. Programda amaçlanan davranışa ulaşana kadar
(örneğin süt programında süt içme davranışı oluşana kadar) uygulamaya devam edilir.

12.2. Beslenme Eğitiminde Görev Alacakların Özellikleri
Etkin eğitim için, amacı ve mesajı belirlenmiş modüller kadar bu modülleri uygulayacak
eğiticilere de gereksinim vardır. İyi bir eğitici genel tanımıyla, öğretmek istediği bilgileri kolay
sindirilebilen, parçalara ayırabilen ve bunu günlük hayatta kullanılabilir kılan kişidir. Beslenme
konusunda eğitim verecek olan kişi, temel beslenme bilgilerine sahip olmalı, beslenmenin hoşa
giden normal fizyolojik bir olay olduğunu kabul etmeli, rolünün uygun beslenme alışkanlıkları
kazanılmasına yardım etmek olduğunu unutmamalıdır.
Etkin eğitim için etkin eğitici gerekir. Eğiticinin konuşması, davranışı, kullandığı
sözcükler eğitilen üzerinde etki yapan unsurlardır. Eğiticinin iyi bir iletişimci olması gerekir.
İletişim, bir birimden çıkan bilginin, karşı birime ulaşması, onda bir etki uyandırması ve bunun
ilk birime geri dönmesi sürecidir. Bir başka deyişle iletişim, bireyler arasında uyumlu alış
verişin sağlanması için konulmuş kurallar bütünüdür. İletişimde hoşgörü, anlayış, sevgi, saygı
gibi unsurlar gereklidir. İyi bir iletişim için iyi bir dinleyici olmak esastır. Dinlememe, söz
kesme, alaya alma, hafife alma vb. davranışlar iletişim engelleri olarak bilinir. İletişimde ben
dili kullanma, beden dilini uygun kullanma çok önemlidir. Değerlendirme aşamasında hasta ile
konuşmanın olumlu sonuçlar yaratabilmesi, eğitimcinin etkin iletişim tekniklerini iyi
uygulaması ile mümkün olabilir. İyi eğitimci, etkin iletişimde dinlemenin önemini bilip
karşısındakini iyi dinleyen, iletişimin üç boyutlu olduğunu unutmayan kişidir. Birinci boyut,
eğiticinin hasta ile konuşması, ikinci boyut hastanın konuşması, üçüncü boyut da hastanın
çevresinin değerlendirilmesidir. Birinci boyutta, eğitimcinin kullanacağı kelimeler, beden dili
vb. çok önem taşır. Eğitici, özel soruların ve soru biçiminin eğitilen üzerinde yaratacağı etkileri
iyi bilmelidir. Eğiticinin hastayı dinlerken empatik ve destekleyici bir davranış göstermesi,
hastayı rahatsız edici davranışlardan örneğin yargılayıcı, alay edici, otoriter tutumlardan
kaçınması gerekir. İletişim tekniklerini bilen ve uygulayan eğitimciler daha başarılı olurlar.
Eğitim programları uygulanmadan önce eğiticinin yapması gereken hazırlıklar vardır. Eğitici
öncelikle programın amacını ve içerdiği mesajları çok iyi bilmelidir. Programda kullanılacak
araç ve gereçleri hazırlamalıdır. Materyal hazırlama için öğrencilerden (eğitime katılanlardan)
de yardım alınabilir. Öğrenciler materyallerin neden hazırlandığını bilmeyecekler, eğitim
sırasında kullanıldığında kendi üretimleri olan malzemelerden keyif alacak ve daha dikkatle
programı izleyeceklerdir. Eğitime başlamadan önce eğitime girecek çocukların da
hazırlanmaları gerekir. Tuvalet ihtiyacı olanların ihtiyacı giderilmelidir. Ara verme zorunluğu
doğup kesintisiz uygulanamayan programlar en yakın zamanda baştan yeniden uygulanmalıdır.

12.3. Çocukların Beslenme Eğitimi
Çocukların beslenme konusunda eğitiminde eğiticinin dikkat etmesi gereken önemli
hususlar vardır. Eğitici çocukların besinden soğumasına ya da besine karşı negatif davranış
geliştirmesine neden olacak davranışlardan kaçınmalı, çocuğu besinle cezalandırıp
ödüllendirmemelidir. Her çocuğun büyüme hızı aynı değildir. Çocuklar 3-97 persentiller arası
bir dağılım gösterirler. Bu da aynı yaşta iki çocuğun boy ve kilo olarak aynı olamayacağı
anlamına gelir. Örneğin, 5 yaşındaki bir kız çocuğu 97 cm olabileceği gibi aynı yaşta bir başka
çocuk 119 cm olabilir. Aynı şekilde birinci çocuğun kilosu 12,5 iken ikinci çocuğun kilosu 24
kg olabilir. Bu durumda her iki çocuğun da aynı miktar yemek yemesi beklenemez. Genetik
olarak bazı çocuklar kısa, bazı çocuklar uzun olurlar. Bu nedenle çocukların büyüme hızlarının
izlenmesi büyük önem taşır. Yeterli ve dengeli beslenmenin, çocukların genetik boy
potansiyellerine ulaşmalarını sağlamasının yanında çok daha fazla işlevleri vardır. Bunların
başında çocuğu hastalıklara karşı dirençli kılmak, hastalandığında hastalığı çabuk yenmesini
sağlamak ve sağlıklı yetişkinlik için sağlam kemikli ve sağlam damar yapılı bir zemin
oluşturmaktır. Eğitici bu konuda bilinçli olduğunda çocuklara beslenme mesajı verirken daha
dikkatli olacaktır. Eğitici, öncelikle ebeveynler ve öğretmenlerle iş birliği yaparak beslenmenin
bu temel işlevlerini vurgulamalı ve vereceği eğitim mesajlarını onlara da kavratmalıdır.
Çocukların eğitimi ile çocuktan aileye de mesaj geçişi yaşanacağından ailelerin önceden
hazırlıklı olmaları çocukların öğrendikleri bilgilerin pekiştirilmesi ve tutarlılık açısından da bir
zorunluluktur. İdeal olan, eğiticinin, eğitim süreci boyunca zaman zaman veliler ve
öğretmenlerle toplantılar düzenleyerek konuyu tartışmasıdır. Çocuklara verilecek beslenme
eğitimlerinde hikâye anlatma önemli bir yer tutar. Hikâye için resimler yapılması
gerekmektedir. Hikâyeyi okuyacak kişi önceden bu hazırlığını tamamlamış olmalıdır. Her
hikâye için genellikle 4-5 resim yeterli olmaktadır. Resimler çocuklarla birlikte hazırlanabilir.
“Bu resimde bir ev ve bir çocuk olması gerekiyor, acaba evi ne renk boyayalım?” vb. sözlerle
hazırlanan resimler çocuklarda merak uyandırması açısından da uygun olur. Hikâye önceden
yapılan bu resimlerin arkasına yazılabilir ve hikâye çocuklara anlatılırken buradan okunabilir.
Hikâye anlatmadan önce çocuklarda hikâyenin ne hakkında olacağı konusunda merak
uyandırılmalı, ses tonu monoton olmamalı, hikâyedeki olaylara göre inişli çıkışlı olmalı, hikâye
arasında “Acaba şimdi ne olacak, bu hikâye nasıl bitecek?” gibi sorularla çocukların aktif
dinlemeleri sağlanmalıdır. Hikâye anlatımından sonra çocuklara anlatılan hikâye üzerine resim
yaptırma, hikâyeyi canlandırma, tekrarlama gibi faaliyetler yaptırılarak hikâyedeki mesajın
tekrarlanması sağlanmalıdır.

12.4. Hastaların Beslenme Eğitimi
Hastalara verilecek beslenme eğitimleri diğer sağlık personeli ile uyumlu bir ekip
çalışmasını gerektirir. Eğitim ekibinde doktor, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve
gerektiğinde sosyal hizmet uzmanı ve davranış tedavisi veren bir uzman görev almalıdır. Kişi
zayıflama programında iken sadece neleri ne şekilde yiyeceği değil hangi egzersiz programına
alınacağı, hangi davranışlarının değiştirilmesi gerektiği, psikolojik destek gerekiyorsa ne
şekilde programlanacağı gibi pek çok konunun bir program dahilinde belirlenmesi gerekir.
Programın etkili bir şekilde uygulanabilmesi için programa alınacak kişinin hangi yönlerden

eğitileceğinin çok iyi belirlenmesi gerekir. Bu programa göre ekipte yer alanların görevleri,
kişiyle görüşeceği saatler ve izleyecekleri adımlar konusunda bilgilendirilmeleri gerekir. Bunun
için ekibin bu yönde koordinasyonunu sağlayacak bir ekip başı oluşturulmalıdır. Ekip başı,
kişiye, uygulayacağı diyet konusunda bilgi vermek ve kişinin alışageldiği beslenme düzeninde
değişiklik yapmasını sağlamak için aşağıdaki adımları izlemelidir.
1- Değerlendirme: Kişinin ekonomik, sosyal, psikolojik durumunun belirlenmesi ve
beslenme alışkanlıklarının incelenmesi, uygulamalarının belirlenmesi, gerçekten değişiklik
yapmaya gereksinimi olup olmadığının saptanması aşamasıdır. Değerlendirmeden iyi sonuç
alınabilmesi için görüşmeyi yapacak kişi hastaya kim olduğunu, neden kendisi ile görüşme
yaptığını açık ve anlaşılır bir dille anlatmalıdır. Bu her iki taraf için de önemli bir andır.
Başlangıçta uygun kurulmayan iletişim hastadan gelecek bilgi akışını engeller. Eğitici acele
etmemeli, genel bir sohbetten sonra edinmek istediği bilgileri hastadan almaya başlamalıdır.
Eğitici hasta ile rahat bir ilişki kurduğuna inandıktan sonra bilgi toplamaya başlar. Hastanın
beslenme öyküsünün alınması için pek çok yöntem vardır. Bunlar; 24 saatte, 3 gün içinde
tükettikleri besin maddelerini tespit etmek ve besin tüketim sıklığını belirlemek olabilir. Bu
yöntemlerin tümünün birlikte kullanılması da gerekebilir. Yirmi dört saatlik ya da üç günlük
besin tüketim kayıtları için hastaya hangi besini, ne şekilde, ne zaman, ne kadar yediği
konusunda sorular sorulur ve kayıt tutulur. Uygun olan durumlarda hastadan üç günlük besin
kaydını kendisinin tutması istenebilir böylece yediklerinin farkına varması sağlanır. Besin
tüketim sıklığı için önceden hazırlanmış bir besin listesi eşliğinde hangi besinleri ya da besin
gruplarını hangi sıklıkla yediği sorulur. Böylece hangi besinleri daha çok, hangi besinleri daha
az tükettiği belirlenir. Hastanın besinler ve beslenme konusundaki tutum ve davranışlarını
belirlemek için de önceden hazırlanmış bir anket aracılığı ile görüşme yapılır. Ankette hangi
besinleri ne zaman ne şekilde, ne kadar yediği yanında sevdiği ve sevmediği besinler, nedenleri,
günlük aktiviteleri, öğün saatleri, besin hazırlama ve pişirme şekilleri, yemeği kimin hazırladığı
gibi konularda sorular yer alır.
2- İnandırma: Eğitici gerekli bilgileri topladıktan ve hastası için en uygun diyeti
belirledikten sonra hasta ile yapacağı görüşmede hastayı beslenmesinde değişiklik yapmasının
gerekliliği konusunda inandırması gerekir. Bu aşamada hasta, öncelikle semptomların ve
belirtilerin beslenme durumu ile ilişkisini anlamalı ve semptom ve belirtilerin ortadan kalkması
için uyulması gereken beslenme düzenini öğrenmelidir. Pek çok kişi semptom ile belirtiyi ayırt
edememektedir. Belirti, doktorun hastayı muayenesinde görme, dokunma, dinleme ve ölçme
ile anlayabilecekleri, semptom ise hastanın ifade ettiği vücudunda hissettiği şikâyetlerdir.
Örneğin, ateş, kızarıklık, ödem, morarma vb. belirti; ağrı, yanma hissi, baş dönmesi vb.
semptomdur. Açlık, düzensiz beslenme, bazı besin ögelerini yeterince alamama, pek çok
semptom ve belirtinin ortaya çıkmasında birincil etkendir. Hasta ne tür beslendiğinde daha iyi
hissedeceğini çok iyi anlamalıdır. Hasta, şikâyetlerinin beslenmesi ile ilgili olmadığını
düşünüyorsa bir sonraki basamağa geçmek imkânsızdır. Eğitimcinin bu noktada yapması
gereken, hastaya bu inanç gelişmeden kendisine yardımcı olamayacağını uygun bir dille ifade
etmektir. Bunun için Sokrat diyaloğu yapmalıdır. Sokrat diyaloğu; dinleyenin az, sorununu
anlatanın çok konuştuğu ve sorunlara çözümü sorunu ortaya koyanın getirdiği diyalog diye
özetlenebilir. Bir filozof olan Sokrat, kendisine yaşama dair sorular soranlara, karşı sorular

sorarak sorularını kendilerinin yanıtlamasına yardımcı olmakla tanınır. Sokrat diyaloğu demek
hastanın kendi sorunlarına kendisinin çözüm bulmasına yardımcı olacak bir diyalog sürdürmek
demektir. Kişiler kendilerine öneri verilmesinden hoşlanmazlar. Ancak sorunlarını iyi bir
şekilde dinleyenlere aktarmaya daima gereksinim duyarlar. Eğitici iyi bir dinleyici olabilmeli,
hastanın sorunlarını kendisinin belirlemesini sağlamalı ve sorunun giderilmesi için ortaya
konulabilecek çözümleri belirlemesine yardımcı olacak bir diyalog sürdürmelidir.
3- Diyete Uymanın Yararları, Diyete Uymamanın Sakıncalarının Belirlenmesi: Bu
aşamada hasta ile birlikte diyete uyulduğunda ne gibi yararlar sağlanacağı, uyulmadığında ne
gibi sakıncalar yaşanacağı sıralanır. Örnekler gösterilir ve mümkünse kendi yakınları ile ilgili
örnekleri hatırlamasına yardımcı olunur.
4- Beslenme Düzeninin Değerlendirilmesi ve Değişiklik Yapacağı Alanların
Belirlenmesi: Hastanın beslenme öyküsü, temel alınan dört besin grubuna göre ya da değişim
listeleri yardımı ile değerlendirilir ve besin bileşim cetvelleri aracılığı ile enerji ve besin ögeleri
değerleri hesaplanır. Az ya da fazla tüketilen besinler ya da besin ögeleri ve beslenme ile ilgili
değişiklik yapılması gereken davranışlar saptanır. Hasta için yeni beslenme düzeni belirlenir ve
davranış değiştirme prensipleri yardımı ile hastanın diyeti ve alışkanlıkları düzenlenir.
5- Diyete Uymasını Güçleştirebilecek Durumlar ve Çözümleri: Hastanın diyete
uymasını güçleştirebilecek durumların belirlenmesi ve bunların giderilebilmesi için olası
çözümlerin ortaya konulması gerekir. Örneğin, hasta yemeğini istenen saatte yiyememe gibi bir
problemle karşılaşılabilir (ulaşım, toplantı saatinin uzaması, çalışma saatlerinin düzensizliği
vb.). Böyle durumlarda ne yapabileceği, çantasında kısa sürede tüketime uygun ne tür besinler
taşıyabileceği vb. belirlenmelidir. Hasta karşılaştığı sorunları eğitimciye ulaştırabilecek
rahatlığı hissetmeli ve eğitimciye ulaşabileceği adres ve telefon numarası gibi bilgilere sahip
olmalıdır.
6- Kontrol: Bu aşamada hastanın belirlenen diyet ve davranış değiştirme programına
ne derece uyduğu izlenir. İzleme, hasta hastaneden ayrıldıktan sonra periyodik kontrollerle
sürdürülür. Hasta hastaneye yakın olmayan bir yöreden geliyorsa kendisine en yakın klinikte
bu izlemeyi sürdürecek bir kişi ile teması sağlanır. Uygun yönlendirme yapma imkânı yoksa
hasta ile telefon, mektup vb. araçlarla izleme sağlanmaya çalışılmalıdır.

12.5.Toplumun Beslenme Eğitimi
Toplumun beslenme konusunda bilinçlendirilmesi için planlı ve programlı bir şekilde
eğitilmesi gerekir. Bu eğitim için medya başta olmak üzere pek çok kuruluşun ve yetkin kişinin
koordineli bir şekilde çalışması zorunludur. Toplumun beslenme eğitiminde dikkat edilmesi
gereken en önemli husus verilecek mesajların toplumda kargaşaya neden olmamasıdır.
Beslenme bireyseldir. Her kişinin ve grubun (çocuk, yetişkin, hasta, sporcu, yaşlı, işçi vb.)
alması gerekli enerji ve besin ögeleri farklıdır. Bu nedenle toplumun beslenme eğitiminde
medyanın kullanılması durumunda genel beslenme önerileri (sebze ve meyvelerin yararı, aşırı
yemenin sakıncaları vb.) dışında öneri vermek yarardan çok zarar getirir. Toplumun beslenme
eğitiminde okul çocuklarının eğitimi ayrı bir yer tutar. Beslenme bilgileri okul programlarında

sağlık, biyoloji vb. benzeri konular içinde verilmelidir. Toplum için oluşturulacak beslenme
programlarında uzman kişilerin görev alması sağlanmalıdır. Toplum için verilecek beslenme
mesajları toplumda kargaşaya neden olmamalıdır.
Beslenme Eğitimi Yöntem ve Araçları
Beslenme eğitiminde kullanılacak yöntem ve araçlar çok çeşitlidir. Her eğitimci kendisi
ve eğitim vereceği grup ve kişiler için soru-cevap, grup tartışması, demonstrasyon, beyin
fırtınası, dramalar, oyunlar, hikâye anlatma, münazara, kitap ya da makale özetleme gibi
yöntemlerden en uygun olanını seçip kullanmalıdır. Kitap, dergi, broşür, resim, poster, şemalar,
kara-beyaz tahta, gerçek besinler, model besinler, hamurlar, film, video, slayt, teyp, çuhalı fon
gibi pek çok eğitim materyali vardır. Eğitimci bu materyalleri kendisi hazırlayabileceği gibi
eğiteceği grupla birlikte de hazırlayabilir. Eğitilecek kişiler değişik grupların üyesidirler.
Aralarında ekonomik, eğitim, gelenek, görenek ve bireysel ayrıcalıklar vardır. Her kişiye ya da
gruplara aynı eğitim programı uygulanamaz. Eğitim programı yüz yüze bireysel ya da grup
eğitimi olarak uygulanabilir. Hastanın ne zaman bireysel ne zaman grup içinde eğitim alacağına
eğitici karar verir.
Yüz yüze Bireysel Eğitim (Danışmanlık): Kişilerle yüz yüze ve yukarıda belirtilen
Sokrat diyaloğu ile gerçekleştirilen yöntemdir. Bu yöntem davranış değişikliği yapması gereken
hastalar için kaçınılmaz bir yöntemdir. Davranış değişikliği yapması gereken hastanın grup
eğitimiyle başarıya ulaşması mümkün değildir. Ancak, hastanın diğer hastalarla birlikte olması,
onlarla bazı sorunlarını paylaşması çok yararlıdır ve pek çok bilgi grup eğitim programlarında
başarıyla ulaştırılabilir. Yüz yüze bireysel eğitimde görsel araçlar, besin modelleri vb. kullanılır
ve hasta ile derinlemesine görüşme yapılır.
Grup Eğitimi: Kişilerin grup olarak aynı anda eğitim almalarıdır. Grup eğitimi
verilecek olan odanın aydınlık, havadar, sessiz olmasına dikkat edilmelidir. Eği

timin verileceği zamanın eğitim alacak kişilere uygun bir zaman olması da çok
önemlidir. Eğitim sırasında verilecek on dakika aralarda eğitime katılanlara durumlarına uygun
sıcak ya da soğuk içecek ikramı da unutulmamalıdır. Bu ikram araları, hastaların birbirleriyle
konuşmaları ve sorunlarını paylaşmaları için uygun fırsatlardır. Eğitim verilecek grup özel
beslenme gerektiren bir hastalığı olan grup olduğunda (diyabet, kalp vb.) ikram edilecek
besinlerin hastaların durumlarına uygun besinler olması gerekir. Grup eğitimi seansları önceden
planlanmalı, kullanılacak yöntem ve materyaller belirlenmelidir. Seansların amacı ve hangi
mesajları içereceği açık ve net olarak kayda geçirilmelidir.
Davranış Değiştirme (Davranış Modifikasyonu): Davranış değiştirme, deneysel
olarak kanıtlanmış davranış prensiplerinin sorun olan davranışa uygulanması olarak
tanımlanabilir. Genellikle kliniklerde uygulandığında davranış tedavisi, vasıtalı şartlandırma
tedavisi olarak tanımlanır. Son yıllarda bu tedavi kognitif (bilişsel) davranış tedavisi olarak
adlandırılmaktadır. Esasında davranış değiştirme, vasıtalı şartlandırma yöntemi ile eşdeğer

olarak kullanılabilir. Pek çok yazar, davranışta değişiklik yapan her tür uygulamayı davranış
modifikasyonu olarak değerlendirmektedir. Daha iyi bir tanımla davranış modifikasyonu
kişinin beynini yıkama, zihnini kontrole alma işlemi değil aksine davranış modifikasyonu, yeni
beceri ve bilgilerin öğrenilmesi, istenmeyen reaksiyonların eliminasyonu ve kişinin değişiklik
için daha iyi motive olmasıdır. Psikologlar, “İnsan davranışlarının tanımlanabilir pek çok
kuralla etkilendiğini bu nedenle davranış modifikasyonu için yapılması gerekenin bu kuralları
uygulamaya koymaktan ibaret olduğunu belirtmekte ve uygulanan tedavi ne kadar bu kurallara
uygun yapılırsa başarı o kadar yüksek olur.” demektedirler. Ancak genetik orijinli pek çok
davranış bozukluğu ve zekâ geriliği gibi durumlar, bugün bilinen yöntemlerle tedavi
edilememektedir. Davranış modifikasyonu tedavisi, zekâ geriliğini tedavi edemez ancak zekâ
geriliği olan kişiye daha iyi bir yaşam sürmesi için yardımda bulunur. Bu durum herhangi bir
zekâ geriliği ya da fizyolojik anomalisi olmayan bir kişide istenen bir davranışın sağlanmasının
daha kolay olabileceğinin kanıtıdır. Pek çok davranışın öğrenilmesinde önemli olan kişinin
motivasyonudur. Küçüklüğünde kendisine köpek saldırdığı için köpeklere karşı korku
geliştirmiş bir kişinin ya da sigara bağımlılığı olan kişilerin davranış modifikasyonu tedavisi ile
başarılı bir şekilde korkularını yenmeleri ve sigarayı bırakabilmeleri mümkün olabilmektedir.
Pek çok kişi davranışın altında başka bir neden yattığını ve o neden ortadan kaldırılınca
davranışın düzeleceğine inanır. Örneğin davranış bozukluğu gösteren bir çocuk, annesi babası
ayrılmış olduğu için o tür bir davranış göstermektedir demektedirler. Çocuğun tedavisi için,
anne baba yeniden birleştirilemeyeceğine göre uygun olmayan davranış üzerine odaklanıp o
davranışın ortadan kaldırılması prensibi ile yaklaşılırsa tedavi daha kolaylaşır. Çocuk yaptığı
davranışın kötü olduğunu bilmemekte ve bu konuda hiç uyarı almadığı için bozuk davranış
sergilemekte olabilir. Burada önemli olan altta yatan davranışın ortadan kaldırılması değil,
yapılan davranışın ortadan kaldırılmasıdır. İşte beslenme davranışı değiştirme yöntemi de aynı
prensiplere dayanır. Hasta ile yapılan görüşmelerde uygun olmayan beslenme davranışları
belirlenir, bu davranışlar önemlilik derecesine göre alt alta sıralanır ve birer birer bu
davranışların bırakılması yerine doğru davranışın veya olmayan fakat olması gereken
davranışın kazanılması için çalışılır. Örneğin, şişman bir kişi ile yapılan görüşmede, aşırı tatlı
tüketme, öğün atlama, egzersiz yapmama ve hızlı yemek yeme gibi uygun olmayan davranışlar
belirlediğinde eğitici, hasta ile hangi davranışı daha çok önemsediğini tartışarak bu davranışları
sıraya koyar ve ilk sıradaki davranış üzerinde çalışmaya başlar. Yemeğe başlamadan önce derin
nefes alma ya da yüze kadar sayma, yemeğe başladıktan sonra çatal ya da kaşığı elden bırakma,
ağızda besinleri daha çok çiğneme gibi davranışlar belirleyip kişinin bunlardan birini seçip
uygulamaya koymasını ister. Davranış değiştirmede vasıtalı şartlanma yaratmak esas
olduğundan kişiye yavaş yemesini hatırlatacak vasıtalar belirlenir. Kişi yavaş yeme davranışı
geliştirdikten sonra ancak ikinci davranış üzerinde çalışmaya başlanır. Aynı anda iki davranışın
birden ortadan kaldırılması uygun değildir, kalıcı olmaz. Sağlıklı toplum için temel koşul,
sağlıklı bireylerdir. Bireylerin sağlığının temeli yeterli ve dengeli beslenmedir. Bunun için de
her yaş ve durumdaki bireylerin ilgili kurum ve kişiler tarafından, etkin yöntem ve araçlarla
beslenme eğitimlerinin yapılması bir zorunluluktur.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde beslenmenin temel ilkeleri ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır. Çocukların,
hastaların ve toplumun beslenme eğitiminde kullanılması gereken önemli noktalar
belirtilmiştir. Ayrıca beslenme eğitimcisinin taşıması gereken özellikler de detaylı olarak
anlatılmıştır.

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi eğitimin özelliklerinden biri değildir?
A)
Kişileri bilgilendirir.
B)
Konu hakkında tutum oluşturur.
C)
Davranış değişikliği yaratır.
D)
Statiktir bir süreçtir.
E)
Dinamik bir süreçtir.
2) Eğitim programı parçacıklardan oluştuğunda, her parçacıkta en çok kaç mesaj
olmalıdır?
A)
4
B)
3
C)
5
D)
6
E)
7

3) Aşağıdakilerden hangisi beslenme eğitimi konusunda iletişim kurmada gerekli özelliklerden
biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Hoşgörü
Anlayış
Bildiğini yapma
Sevgi
Saygı

4) Eğiticinin hasta ile konuşması beslenme eğitiminde iletişimin hangi boyutunu
ilgilendirmektedir?
A) Birinci
B) İkinci
C) Üçüncü
D) Dördüncü
E) Beşinci
5) Aşağıdakilerden hangisi hastaların beslenme eğitiminde görev alabilecek kişilerden
biri değildir?
A) Doktor
B) Psikolog
C) Avukat
D) Diyetisyen
E) Fizyoterapist
6) Eğitimin ne zaman, nerede, ne kadar süre verileceği ve hangi mesajları içereceğinin
belirlenmesi eğitimin hangi ayağını içermektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kontrol etme
Uygulama
Yeni durumu tekrarlama
Planlama
Kaynakları değerlendirme

7) Eğitim programı parçacıklardan oluştuğunda, her parçacıkta en çok kaç mesaj
olmalıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

4
3
5
6
7

8) Etkin eğitim için etkin…………………gerekir.

9) Eğitim, öğrenilen ………………………….yaşama geçirilmesidir.

10) Her eğitim programının bir …………….ve mesajları olması gerekir.
Cevaplar: 1) d, 2) b, 3) c, 4) a, 5) c, 6) d, 7) b, 8) eğitici, 9) bilgilerin, 10) amacı

13. GÜNÜMÜZDE SAĞLIK ANLAYIŞI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Nüfus ve Sağlık Sorunları
13.2. Sağlık ve Kültür Etkileşimi
13.3. Küresel Sağlık Sorunlarına Bakış

Bölüm ile İlgili Sorular

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Nüfus ve Sağlık Sorunları
Sağlık ve Kültür Etkileşimi
Küresel Sağlık Sorunlarına
Bakış

Anahtar Kavramlar
•

Nüfus

•

Demografi

•

Kültür

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Giriş
Bu bölümde, nüfus ve sağlık sorunları üzerinde durulacaktır. Ayrıca dünyadaki küresel
hastalık yüklerinin dağılımı ve etkileri konusunda bilgi verilecektir. Sağlık ve kültür ilişkisi,
kültürün sağlığa olan etkileri konuları işlenecektir.

13.1. Nüfus ve Sağlık Sorunları
Demografik olarak nüfus; belirli bir bölgede belirli bir anda yaşayan bireylerin
oluşturduğu kütledir. Birleşmiş Milletlere göre demografi (nüfus bilimi); insan nüfusunun
büyüklük, yapı ve gelişimi ile ilgili özelliklerinin miktarsal yönlerini inceleyen bilim dalıdır.
Demografinin çeşitli alt disiplinleri bulunmaktadır. Bunlar;
•

Tarihsel Demografi: Var olan eski kayıtlar çerçevesinde eski nüfusları inceler.

•

Paleo Demografi: Eski kayıtların yokluğunda tarihteki nüfusları inceler.

•
Betimsel Demografi: Nüfus istatistiklerine dayanarak nüfusun sayısı, coğrafik
dağılımı, yapısı ve değişimi hakkında bilgiler sağlar.
•
inceler.

Ekonomik Demografi: Ekonomik olaylarla nüfussal olaylar arasındaki ilişkiyi

•
inceler.

Toplumsal Demografi: Toplumsal olaylarla nüfus olguları arasındaki ilişkileri

•
Sağlık Demografisi: Sağlık düzeyi ve sağlık davranışlarının incelenmesinde
demografinin içeriği ve yöntemlerinin kullanılmasıdır.
Bir toplumun sağlık düzeyi ve gereksinim duyduğu sağlık hizmetleri demografik
yapısında yer almaktadır.
Ör: Doğurganlığın ve bebek ölüm hızının yüksek olduğu bir toplumun sağlık
gereksinimleri yaşlı toplumlardan farklıdır. Bu özelliğinden dolayı demografi, sağlık alanında
politika oluşturmada, karar vermede, planlamada, uygulama ve değerlendirmede vazgeçilmez
bir bilimdir.
Demografi biliminin temelini oluşturan nüfus gerek yapısı gerekse büyüklüğü ile önemli
sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.

Hızlı nüfus artışı sosyal, ekonomik ve çevresel bir sorun olarak ele alınmak zorundadır.
Gerçek ekonomik büyüme, ekonomik büyüme ile nüfus artışı arasındaki farka eşit
sayılmaktadır. Bu yaklaşım bir örnekle açıklanacak olursa herhangi bir gıda maddesinin 1
kilosuna sahip dört kişilik bir ailede eşit dağılımda her bir bireyin payına 250 gram gıda
maddesi düşmektedir. Ailedeki birey sayısının % 50 artarak altıya çıkmasına karşılık gıda
maddesinin % 50’ye kadar varan artışı aileye ekonomik bir büyüme sağlayamamaktadır. Gıda
maddesinin miktarında % 50’nin üzerindeki artışlar ailede ekonomik büyüme sağlayabilecektir.
Gerçek ekonomik büyüme= Ekonomik büyüme – nüfus artışı
Yukarıdaki eşitlik 1950’li yıllarda dile getirilirken artan nüfusun ekonominin önünde
bir engel olduğu vurgulanmıştır. Bu dönemde ülkemizde ise pronatalist politika izlenmekte ve
nüfus artışı desteklenmekte idi. Ekonominin tarıma ve tarımın da insan gücüne dayalı olması,
yüksek bebek ölüm hızı gibi nedenler uygulanan pronatalist politikanın açıklayıcısı olmaktadır.
Ancak nüfusun ikiye katlanması için gereken sürenin azalması, örneğin 1927 yılında ilk yapılan
nüfus sayımında on üç milyon olan nüfus yirmi üç yıl sonra 1950 yılında yirmi altı milyon
civarına yükselmiş, 1960 yılında ise yaklaşık on üç milyon daha artmıştır. Bu artış, izlenmekte
olan pronatalist politikanın değiştirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. 1965 yılında çıkarılan
bir kanunla antinatalist nüfus politikası izlenmeye başlanmıştır. Bu yasa ile daha önce
yasaklanmış olan nüfus planlaması ile ilgili uygulamalar serbest bırakılmıştır. Nüfus Planlaması
adı ile anılmakta olan yasada gebeliğin anne sağlığını olumsuz etkilediği hekim raporu ile
kanıtlanmış gebeliklerin on iki haftaya kadar kürtajla sonlandırılabileceği yer almaktadır. 1983
yılında ise bu kanuna ek yapılarak anne sağlığının etkilenmemesi durumunda gebeliğin on iki
haftada kürtajla sonlandırılabileceği belirtilmiştir.
Ülkemiz dünyanın toplam kara alanlarının binde birine sahip iken dünya nüfusunun
yaklaşık yüzde birini oluşturmaktadır. Dünyanın en kalabalık yirmi ülkesi arasında 18’inci
sıradayız. Ülke nüfusunun ikiye katlanması için gereken süre otuz iki yıl olarak
hesaplanmaktadır. Bu süre İngiltere için dört yüz sekiz yıl, Pakistan için ise yirmi sekiz yıl
olarak hesaplanmaktadır.
Dünya nüfusunun artışında en önemli etkenlerden birisi ölüm hızının özellikle bebek
ölüm hızının azalmasıdır. Nüfus artışının geometrik olduğu düşünülürse bu artışta bebek ölüm
hızının azalmasının önemi daha belirgin olarak ortaya çıkacaktır.

13.2. Demografik Dönüşüm
Demografik geçiş teorisi ekonomik ve sosyal değişimin nüfus artışını üç evrede etkilediğini
belirtmektedir.

1.
Preendüstriyel toplumlar: Doğum ve ölümler yüksek, nüfus artışı yavaştır. Bu
döneme dönüşüm öncesi dönem de denmektedir.
2.
Nüfus patlaması evresi: Sağlık teknolojisinin kullanımı, modern yaşam,
endüstri devrimi ve doğal kaynakların kullanımının artmasına bağlı olarak toplum sağlığı

düzeyi yükselmektedir. Ölümler azalmakta, doğum hızı yüksek devam etmektedir. Nüfus bu
dönemde çok hızlı artış göstermekte yirmi beş yılda ikiye katlanmaktadır.
3.
Üçüncü dönemde ise sosyoekonomik nedenlerle doğum hızı düşerek ölüm
hızına eşitlenmektedir. Bu dönemde nüfus artışı yavaşlamakta ve durmaktadır.
Demografik dönüşüm sonrası bebek ölümlerinde azalma saptanırken kadın
okuryazarlığında ve ekonomik bağımsızlığında artış gözlenmektedir.
Günümüzde toplumların nüfus büyüklüğü ve bileşiminde önemli değişiklikler olmuştur.
Nüfustaki Değişiklik: Doğal artış (doğum – ölüm sayısı) + net göç (iç göç – dış göç) ile
hesaplanır.
Nüfus artışının etmenleri olarak kentleşme ve göçler gösterilebilir. Özellikle göçler
doğurganlık ve ölümlerle birlikte nüfusun yapısının değişmesine yol açmaktadır.
• Kentleşme: Günümüzün en önemli özelliklerinden birisi nüfusun kırsal kesimden
kentlere doğru göç etmesidir. Ülkemizde kentleşme oranı %65’in üzerindedir. Kentleşme
toplumun genel sağlık düzeyinde bir iyileşme sağlamaktadır. Ancak hızlı kentleşme;
• Aile yapısının değişmesine, geniş aile tipinden çekirdek aile tipine geçilmesine
• Gecekondulaşmanın ve beraberinde çevre sağlığı sorunlarının artmasına
• Kentlerin büyümesi sosyal sorunlar artmasına
• Aile ekonomisine katkı yapma zorunluluğu kadın ve çocukların çalışmasına
• Kalabalık yaşam; trafik, gürültü, hava kirliliği gibi sorunların artmasına
• Beslenme ve sağlığa ayrılan payın azalmasına yol açmaktadır.
• Göç ve Göçmen Sorunu: Doğal afetler, savaşlar ve çeşitli baskılar insanların yerleşik
oldukları yerlerden başka yerlere göç etmelerine neden olmaktadır. Göç eden grupların genel
sağlık düzeylerinin göç edilen ülkenin sağlık düzeyinden genellikle düşük olması, ekonomik ve
sosyal sorunların ortaya çıkması göçmenlerde farklı davranış bozukluklarına yol
açabilmektedir.

13.3. Nüfusun Yapısı
Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı nüfus yapısını oluşturmaktadır. Toplum nüfusu;
•

65 yaşın üzerindekilerin oranı % 4’ten az ise toplum genç nüfus,

•

65 yaşın üzerindekilerin oranı % 4 - 7 arasında ise erişkin nüfus,

•

65 yaşın üzerindekiler % 7 – 10 arasında ise yaşlı nüfus,

•
65 yaşın üzerindekiler % 10’un üzerinde ise çok yaşlı nüfus olarak
adlandırılmaktadır.
Toplumun yaş dağılımı ile ilgili bir diğer gösterge bağımlı nüfusunun büyüklüğüdür.
Bu oran 0 – 14 yaş grubu nüfusu ile 65 ve üzeri nüfusun 15 – 65 yaş grubu nüfusa
oranlanması ile elde edilir. Bir toplumun bağımlı nüfusu ne kadar az ise üretken nüfusu da o
kadar fazladır.

13.4. Sağlığa Kültürün Etkisi
Kültür faktörünün, sağlık davranışları ve morbidite üzerinde etken olduğu saptanmıştır.
Bilimin gelişim süreci içerisinde absolutizm, relativizm ve üniversalizm olarak adlandırılan
görüşlerin, konuya verdikleri ağırlık farklıdır. Absolutizm anlayışını temsil eden görüş, hastalık
ve sağlığın birbirlerini etkilemeyen süreçler olduğunu savunmuştur. Relativizm anlayışı ise
absolutist görüşün tam tersine bir anlayış içerisindedir. Temellerini antropolojiden alır ve bütün
değişimlerin kökeninde kültürel kalıpların bulunduğuna inanır. Bu yaklaşıma göre kültür,
sağlık ve hastalıklardaki temel belirleyicidir. Üniversalizm bu iki görüşün ortasında yer alır.
Absolutizm ve relativizm anlayışlarını dengeleyen üniversalizm anlayışı temel insan
karakteristiklerinin evrensel boyutta ortak olduğunu,ama kültürel değişkenlerin ve etkilerin
bunları yönlendirdiğini kabul eder.
Bireyin sağlığında genetik kadar belirleyici olan kültür, çok özelleşmiş yöresel inanç,
tutum ve alışkanlıklardan felsefi yorumlara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi içine alır.
Hastalıkların sebepleri ve tedavileri konusundaki inançlar, kişisel ve kültürel farklılıklar
gösterir.
Klasik tanımıyla kültür, "insanın yaşadığı toplumda edindiği bilgi, inanç, gelenek,
alışkanlık, sanat, yetenek, ahlak, kanun ve kuralları dışlaştırma biçiminden oluşan bir
örüntü”dür. Klasik tanımı irdelendiğinde kültürün iki temel yanıyla karşılaşılır. Kültür bir
yönüyle iİnsanların gelenek, görenek, inanç, değer sistemleri ile oluşmuş davranış
biçimleri"dir. Diğer yönüyle de o, "topluluğun yarattığı edebiyat, resim, müzik ve felsefeyle
oluşan uygarlığı"dır.
Bilimsel veriler ışığında sunulan tedaviler ve yapılan hastalık tanımları, bazen folk
(halk) tıbbının kolay kolay karşı konulamaz direnciyle karşılaşır. Depresyon, karasevda;
enfeksiyona bağlı yüksek ateş, cin çarpması olarak tanımlanabilir ve tedavisi de folk tıbbı
içindeki önerilerle aranır.
Kültürel özellikler, sağlığı göreceli bir zaman dilimi içerisinde kaybetmeye dönük
alışkanlık ve davranışlara sebep olabilir. Farklı kültürlerdeki sağlık ve tedavi inançları, yemek
yeme alışkanlıkları, uyku alışkanlıkları, fizik aktivitedeki sınırlılık veya aşırılık, tütün ve
uyuşturucu kullanımı ve hastalıklara karşı tutum, sağlığı etkileyen kültürel faktörlerden
bazılarıdır.

Farklı kültür evliliklerinde stres algıları ve genel iyilik hâli konusunda yapılan bir
çalışmada kültür sağlık ilişkisinin determine edici boyutu vurgulanmıştır.

13.5. Kültürün Özellikleri ve Yapıları
Kültürün iki temel özelliği vardır. Birincisi kültürün heterojenliğidir. Her toplumda
farklı bileşenler vardır. İkincisi sabit olmayışıdır. Toplumun dinamikleri, dış koşullar ve
zamana bağlı olarak değişir. Bu özellikleri pekiştiren kaynaklar, bilgi, teknoloji ve iletişimdir.
Bugünün dünyası, insanlık kültürünü, dünya ve insanlar için küreselleşme yolunda ortak
amaçlar doğrultusunda bir potada yoğurmaya yönelmiştir. Henüz bu yaklaşım politik konularda
bir ütopya düzeyinde olmasına karşın, yaşama ilişkin konularda ortak çabalar
yoğunlaşmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 1989 yılında "Küresel düşün, yöresel davran" (think
globaly act localy) sloganıyla sağlıklı hayat, sağlıklı çevre için yeni bir dünya kültürü
oluşturmayı amaçlar. Çevre kirliliğinden, sağlığa zararlı maddelerin kullanımına kadar bireyi
ve içinde yaşadığı büyük evreni birlikte düşünme gereksinimi vardır.
Toplumların etik değerleri, inançlarının felsefi bir bütünüdür. Doğru ile yanlış; ahlaki
değerler, haklar ve görevler arasındaki farkları tanımlar. Etik değerler toplum kültürlerine bağlı
olarak kabul edilebilen ve kabul edilemeyen tavırları ayırır (Last, 1992). İnsan topluluklarında,
bazı değerler açısından inanılmaz benzerlikler görülürken, bazı değerler açısından büyük
farklılıklar görülür. Örneğin insest hemen bütün toplum ve topluluklar tarafından kabul
edilmeyen bir davranıştır ama idam, çocuk işçiler, şiddet ve istismar; kültürel değerlere,
politikalara ve eğitim düzeyine bağlı olarak büyük farklılıklar gösterir.

13.5.1. Kültür Yapıları İçinde Aile
Kültürü yansıtan toplumsal yapılar; aile, okul, resmî-özel kurumlar, dinî kurumlar ve
benzerleridir. Topluluk oluşturan bütün gruplarda duygu ve davranışlar, bireylerinin tek tek
inançları, algıları, duyguları ve davranışlarının toplamından daha zengin ve farklıdır. Aile,
toplum kültürüne bağlı yapıların çekirdeğini oluşturur. Her alt kültür, ana kültürün ve kendi iç
kültürünün değerlerini taşır. Grup ve topluluk kimliği, cinsiyet rolleri, otoriteye atfedilen
göreceli önem ve otoritenin kullanılma biçimi kültürün etkisindedir. Dil, yasa, adet, inanç ve
ahlak ölçütleri, insanların davranışlarını şekillendirir.
Toplumun en küçük hukuki birimi ailedir. Aile kurumu, aralarında kan bağı bulunan,
aynı çatı altında yaşayan, ekonomik, sosyal ve psikolojik bütünlüklerini paylaşan bir topluluk
olarak tanımlanabilir. Kişinin aidiyeti tanıdığı ve ilk yaşantılarını kazandığı bu çekirdek, "doğru
ve yanlış" hükümleri ile tutum ve davranışları oluşturur. Aileler dört tipte sınıflandırılmıştır.
Çekirdek Aile (Nuclear Family): Ana, baba ve evlenmemiş çocuklar,
Geniş Aile (Extended Family): Ana, baba, evlenmemiş çocuklar ve bunlara kan bağı
veya evlenme nedeniyle bağlanmış kişiler,
Ataerkil Aile (Patriarchal Family): Baba, evli oğulları, gelinleri ve torunlarının
oluşturduğu baba hâkimiyetine dayalı aile,

Dağılmış Aile (Broken Family): Eşlerin ölümü veya boşanması sebebiyle birbirinden
ayrılmış, dağılmış aileler (Descamps, 1965; Fişek, 1983).
Tablo 1: Türkiye'de kırsal ve kentsel kesimde çekirdek aile yapısı yüzdeleri (TABLO
YOKKKK)

Tablo 1'de görüldüğü gibi hem kırsal hem de kentsel yapıda çekirdek aileye geçiş
belirgin bir biçimde artmaktadır. Kentlerimizdeki çekirdek aile yapısı 2003'de %72,1 düzeyine
çıkmıştır.
Ülkemizde aile yapısının geniş aileden çekirdek aileye doğru bir geçiş içerisinde olduğu
görülmesine rağmen, akrabalar arası dayanışma, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla devam
etmektedir. Kentsel göçle çekirdek aile yapısına geçiş olmaktadır. Ama ilk göç edenlere ev
bulmak, iş bulmak, kent yapısını tanıtmak, geniş aile bireylerinin doğal görevidir. Öte yandan,
orta düzey ailelerde çocuk yetiştirilmesine destek olmak ve yeni ailelere katkıda bulunmak
benimsenmiş tutumlardır. Üst düzey ailelerde iki kuşağın birbiriyle yardımlaşma ilişkileri,
çeşitli boyutlarda devam eder.
Aile yapısının niteliği ve niceliği, hastalığı olduğu kadar tedavi davranışlarını da
belirler. Aile yapısına bağlı olarak sağlık sorunlarına karşı tutumlarda da farklılıklar gözlenir.
Örneğin, çekirdek ailelerde sağlık merkezlerine başvuruların daha sık olduğu ve küçük olayları
da kapsadığı görülür. Buna karşın bazı sorunlara geniş ailenin içinde çözüm arandığı, sağlık
merkezine ulaşılmadığı görülür. Cinsel temasla bulaşan hastalıklar, özellikle AIDS, ruhsal
sorunlar, zekâ ile ilgili sorunlar, bireysel/sosyal sorun olarak kabul edilen şiddete dayalı
yaralanmalar aile çerçevesinde çözülmeye çalışılan önemli sağlık sorunlarından bazılarıdır

13.6. Kültürel Açıdan Hasta ve Hastalık İlişkisi
Hastalıkların algısı kültürel farklar gösterir. Mull ve arkadaşlarının yaptığı, DSÖ 1988
raporunda yer alan hastalık ve tedavide kültürel faktörleri içeren çalışmaları; Pakistan'da
annelerin ishalde (diyare) önerilen ağızdan rehidrasyon tedavisine (ORT-oral rehydration
therapy) karşı reddedici tutumlarının çok yaygın olduğunu göstermiştir. Ebeveynin hastalıkla
ilgili algı ve değerlendirmeleri araştırıldığında bölgede çok yaygın olan ishalin bir hastalık
olarak değil çocuklarda diş çıkartma ve büyümenin doğal ve beklenen bir parçası olarak
algılandığı saptanmıştır. Hatta bazı inançlara göre durdurulmasının tehlikeli olduğu ve
durdurulmaya çalışılırsa ortaya çıkacak yüksek ateşin beyni olumsuz yönde etkileyeceği
varsayılmaktadır. DSÖ raporlarına göre en önemli sağlık sorunlarından biri olan; genellikle
fakirlik, kötü beslenme ve enfeksiyon nedeniyle meydana gelen diyare her yıl 5–7 milyon
kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Beş yaşın altındaki çocuk ölümlerinde diyare ve onunla
ilişkili hastalıklar 4–5 milyon çocuğun ölümüne yol açmaktadır (WHO, 1988). Diyarenin
kontrol altına alınmasında ekonomik etkenler, sağlık politikası ve uygulamaları, tedavisinde de
kültürel faktörler ve bireysel sağlık davranışları önemli rol oynamaktadır.

Bazı ülkelerde kadınların genital yol enfeksiyonlarında doktora başvurmadıkları
görülmektedir. Akıntı ve koku gibi rahatsızlıkların yarattığı zorluğa rağmen "utanma" veya
"suçluluk" duygusu, kadınların bu sağlık sorunuyla birlikte yaşamasına sebep olmaktadır. Bazı
kadınlar ise bunu kendilerine reva görülen bir ceza olarak değerlendirmektedirler.
Hastanın hastaneye yatırılışında görülmeyen fakat hastaneye yatıştan 72 saat sonra
başlayan enfeksiyonlar, hastanın yaşamı açısından önemli bir risk oluşturur. Bu hastane
enfeksiyonudur ve diğer hastalardan, hastane personelinden, refakatçilerden, ziyaretçilerden,
kullanılan malzeme, alet veya hava yoluyla bulaşmaktadır.
Farklı kültürlerde el yıkama sıklığının azalması ve hastane enfeksiyon hızının artışıyla
ilgili yapılan kıyaslamalı bir çalışma, el yıkama sıklığının düşüşüne bağlı olarak hastane
enfeksiyonlarının hızla arttığını göstermiştir. Bu açıdan Türk kültüründeki tuvalet temizliği
alışkanlığı bireysel sağlık bilgisi (hijyen) açısından ele alınmalıdır.
Sağlık davranışı açısından, dışkılama özel bir sorundur. İnsanlık tarihinin eski
dönemlerinde dışkıyı gömmek, kötü ruhların kovulmasıyla özdeşleşen bir davranıştı. Bu da
zaman içinde geliştirilecek sağlığa uygun tuvalet sistemlerinin özünü etkiler. Su kaynakları,
çevre hijyeni, aile sağlığı ve çocukların tuvalet alışkanlığı gibi geleneksel tutumlar evrensel
hijyene nasıl ayak uyduracaktır?
Öte yandan kültür kimi zaman hastalıkları farklı sınıflandırmaya da yol açmıştır.
İnsanlık tarihine bakıldığında, örneğin şişmanlık, bir dönem istenen ve tercih edilen bir durum
olarak toplumda kabul görmüş ve sağlığın bir simgesi sayılmıştır. Beden sağlığı, ruh sağlığı ve
estetik açıdan olumlu bir gösterge sayılmıştır.
Ülkemizde de kültüre bağlı bazı kabuller vardır. Kırsal kesimde bebek ölümleri
neredeyse yaşamın normal bir durumu olarak görülür. İçme sularında yüksek oranda florün
bulunan Doğu Anadolu Bölgesi'nde dişlerde koyu renk lekeler bulunur. Yöre halkı bunu bir
sağlık sorunu olarak görmez. Trahom sebebiyle kör olan çocuklarının hafız olma olasılığı çoğu
kez ebeveynine umut bile verir. Hastalıklara karşı böylesi bir kayıtsızlık kültürün oluşturduğu
kalıplardan bazılarıdır. Bazen kültürler koruyucu önlemlere karşı da direnç göstermiştir.
Örneğin, sıtma eradikasyonunun yoğun olarak yürütüldüğü 1950'li yıllarda; “Bizi evlerimizde
öldürecekler, hayvanlarımızı ve besinlerimizi yok edecekler.” inanışı, bazı köylerde
uygulamaları zorlaştırmış ve DDT ile yapılan ilaçlamanın jandarma nezaretinde
gerçekleçtirilmesini gerekli kılmıştır.
1995 Mayıs ve Haziranında UNICEF, 22 ülkede polio-aşı kampanyasını yerel sağlık
kurumları ve Rotary Kulüpleri ile birlikte yürütmüştür. Türkiye çapındaki polio-aşı
kampanyası, "Çocuklarımız kısırlaştırılacak." söylentileriyle İstanbul'un çevre yerleşim
birimlerinde dahi engellemelerle karşılaşmıştır.
Hayran, Türk kültürüne bağlı olarak ortaya çıkan sağlık tutumlarının sağlığa ilişkin
bilimsel gerçeklerden farklı olduğunu gözlemlemiştir. Kızamıklı çocukların "kızamık içe
dökmesin" diye sıcak tutulmak amacıyla yüksek ateşlerine rağmen sarılıp sarmalandıklarını ve

soba karşısında yatırıldıklarını; ishal olmuş çocuklara "ishal kurusun" düşüncesiyle su
vermeyerek dehidrate olmalarının hızlandırıldığını belirtmiştir.
Hastalıkların oluşumundaki nedensellik bağı, Türk kültüründe belki de pek çok
kültürden farklı olarak "üşütme" ile ilişkili bulunmaktadır. "mideyi üşütmek", "böbrekleri
üşütmek", "ciğerleri üşütmek", "kafayı üşütmek" Anadolu insanının en önemli sağlık
tanımlarını oluşturmaktadır.
Tüm örneklerden sonra sağlığı tehdit eden ve tedaviyi belirleyen unsurların toplumun
kültür yapısından bağımsız olarak ele alınamayacağı aşikârdır.

13.6.1. Kültürel ve Sosyal Değişimin Uzantısında Sağlık
Ülkenin kalkınması için sanayi çeşitli tesisleri kurar. Sosyal yapının kurumları olan dinî
kurumlar, okullar, üniversiteler ve aileler bu yolla devletten hizmet alır. Olumlu çabaları
yürütürken toplumsal sorunlar ortaya çıkabilir. Sağlığın yerinde korunması (on-site sanitation)
yalın mühendislik tekniklerini aşan uygulamaları beraberinde getirir. Çünkü planlama ve
uygulama sırasında toplumsal ve kültürel etkenleri hesaba katmadan yapılacak düzenlemeler,
toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir. Çevre yapısı, su kaynakları ve sosyokültürü
dikkate alınmazsa yeni sağlık sorunları doğabilir ve var olan sağlık sorunlarında artışa yol
açabilir.
Örneğin, onchocerciasis (ırmak körlüğü) Afrika'nın bazı bölgelerinde yetişkin nüfusun
%20'den fazlasını kör etmektedir. Bu sağlık sorunu bölgedeki gelişim hizmetleri içinde yer
alan mühendislik hizmetlerindeki yeni çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Baraj inşaatları ve su
sistemlerini genişletme projeleriyle epidemi yaratmış ve hastalık riskini ciddi biçimde
artırmıştır.
Benzer şekilde Türkiye'de de Güneydoğu Anadolu Projesi çalışmaları kapsamında
bölgede yürütülen yeni yapılanmaların malarya sorununa zemin hazırlayarak, önemli bir sağlık
sorunu doğurduğu gün geçtikçe üzerinde daha fazla durularak rapor edilen bir konu hâline
gelmektedir.
Özellikle nükleer santrallar veya nükleer atıklar insan sağlığı ve kalkınan geleceğin
paradoksunu yansıtmaktadır.

13.7. Küresel Sağlık Sorunları
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından raporları yayımlanan ve uzun vadede işlerlik
kazandırılacak olan "2000'li yıllarda herkese sağlık" programları sağlığı, geniş bir bakış açısı
ile ele almaktadır. Dünya Sağlık Kongresi'nin 1977 yılı oturumlarında, bütün insanların 2000'li
yıllarda sosyal ve ekonomik açıdan üretken bir hayat yaşamalarına imkân verecek sağlık
düzeyine ulaştırılması temel sosyal amaç olarak saptanmıştır.
Bu anlayış temel alınarak birinci basamak sağlık hizmetlerinde esas başarılması gereken
“kabul edilebilir bir sağlık düzeyinin, gelecekteki sosyal gelişmenin ve sosyal adaletin ruhunu
taşıyarak, bütün dünyada var olmasını sağlamak” olarak tanımlanmıştır (WHO, 1978).

Bir yıl sonraki yönerge ile DSÖ Yönetim Komitesi, sağlık stratejilerini kapsamlı bir
hareket olarak sunmuştur (WHO, 1979). Buna göre sağlık alanındaki yeni stratejilerin
gerçekleşmesinde sosyal ve ekonomik alanda hizmet üreten sektörlere sorumluluk
yüklenecektir. Bu sektörlerde hizmet veren kurumların dünya sağlık politikalarına destek
olacak eylemsel girişimleri ulusal ve uluslararası düzeylerde planlaması istenir. Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu, 1979 Kasım toplantısında, sağlığı gelişmenin ayrılmaz bir parçası
olarak öneren Alma-Ata Deklarasyonu’nun 34/58'inci maddesini benimsemiştir. Böylece DSÖ
ile UNICEF ve BM ilgili birimlerinin “2000'li yıllarda herkese sağlık” stratejileri ortak bir çatı
altında toplanmıştır.
DSÖ sponsorluğunda 1986’da Kanada Ottava’da yapılan “Sağlık Gelişimi Tüzüğü”
(Charter on Health Promotion) sağlık gelişimi çalışmalarını “insanların sağlıklarını kontrol
etmeyi ve geliştirmeyi kolaylaştıracak süreçler” olarak tanımlamıştır (CHP,1986). İnsanlar
beklentilerini tatmin edecek ihtiyaçlarını karşılayabilmeli, çevrelerine uyum sağlayabilmeli ve
değişmeyen koşullarla başa çıkabilmelidir. Sağlık, fiziksel olduğu kadar bireysel ve sosyal
yaşamın da biricik kaynağıdır.
Sağlığın olmazsa olmazları barış, barınma, eğitim, beslenme, gelir, ekolojik denge,
sürdürülebilir kaynaklar, sosyal adalet ve eşitliktir. Sağlığın iyileştirilmesi bu koşulların güvenli
bir temele oturması ile olasıdır.

13.8. Sağlık Düzeyi Ölçütleri
Toplumun sağlık düzeyini belirlemede rol oynayan etkenlerin meta analizlerinde yaşam
kalitesini etkileyen sağlık düzeyi ölçütleri saptanmıştır.
Toplumun gelişmişlik düzeyini gösteren yaşam kalitesi değişkenleri:
1. Bebek ölüm oranları (her 1000 canlı doğumda)
2. Doğumda yaşam beklenti süresi (yıl)
3. Doğum ağırlık oranı (2500 gr ve üstü)
4. Güvenli su kaynaklarının kullanımı
5. Yetişkin okuma yazma oranları
6. Kişi başına düşen millî gelir
7. Kişi başına düşen sağlık harcamaları
8. Millî gelirden sağlığa ayrılan pay
Nicelik farklarının arkasındaki nitelik farklarını değerlendirmek oldukça güçtür. 1995
yılında dünyada ortalama her bin canlı doğumda elli dokuz olan bebek ölüm oranının, 2025
yılında yirmi dokuza düşmesi beklenmektedir (WHR, 1998). Gelişmiş ülkelerde risk düzeyi

çok düşürülmüş olan genel bulaşıcı hastalıklar, gelişmekte olan ülkelerde yaygındır ve bebek
nüfusunu çok ciddi düzeyde tehdit etmektedir.
Önemli bir sağlık değişkeni de yaşam süresidir. Bu süre gelişmiş ülkelerde ortalama
yetmiş beş yaş civarında iken, az gelişmiş ülkelerde kırk beş yaş civarındadır. Ayrıca cinsiyete
bağlı farklar da vardır. Örneğin endüstrileşmiş ülkelerde yaşam süresi kadınlar lehine ortalama
5beş yıl daha fazladır. Dünya nüfusunda genel olarak yaşam beklenti düzeyi 1995'te altmış beş
yaş iken 2025 projeksiyonunda yetmiş üç yaş olarak hesaplanmaktadır.
Kadınlarda erkeklere kıyasla daha uzun olan yaşam süresinde rol oynayan üç temel
değişkenden söz edilmektedir. Bu değişkenler biyolojik farklılık, davranış biçimi ve madde
kullanma alışkanlığıdır. Biyolojik olarak kadın daha güçlüdür. Bu da ona yaşam süresi
açısından avantaj sağlar.
Ülkelerin kültürel, sosyal ve ekonomik düzeyleriyle paralellik gösteren farklı sağlık ve
hastalık sorunları vardır.
Gelişmekte Olan Ülkelerde Sağlık Sorunları: İnsanlığı tehdit eden ölümlerin çoğu, enfeksiyon
hastalıkları ile paraziter hastalıklar nedeniyle olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki
insanların ortalama 1/10'u yaşamını bu hastalıklar nedeniyle kaybetmektedir. Bu ülkelerde
aşılama etkinlikleri de çeşitli sebeplerle kesintiye uğramaktadır. Her yıl doğan yaklaşık 80
milyon çocuğun ancak %10'u aşılanabilmektedir.
Gelişmekte olan ülkeleri tehdit eden bir diğer hastalık insan dışkısı, su, besin ve toprak
kirlenmesi ile taşınan ishaldir. Az gelişmiş ülkelerde insanların en çok 1/3'ü sağlıklı ve
güvenli suya ulaşabilmektedir.
Böcekler ve diğer vektörlerle taşınan hastalıklar da çok yaygın ölüm riski oluşturmaktadır.
Örneğin, kuramsal olarak bugün sıtmanın kontrol altına alınmaması için hiç bir engel
bulunmamasına karşın, dünya nüfusunun 850 milyonu kısmen kontrol altına alınmış
bölgelerde, 350 milyonu da etkin önlemlerin alınmadığı bölgelerde yaşamaktadır.
Salyangozlar tarafından taşınan bir parazitin yol açtığı bakteri hastalığı (Schistosomiosis)
yeryüzünde, yetmiş kadar ülkede görülmektedir ve DSÖ tespitlerine göre (1981), tahminen
200 milyon kişiye bulaşmış durumdadır.
Bütün bu veriler, gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık sorunlarının öncelikli olarak bulaşıcı
hastalıklara odaklanması gerektiğini göstermektedir.
Gelişmiş Ülkelerde Sağlık Sorunları: Bu ülkelerde ölümlerin yarısı kalp damar
hastalıklarından, 1/5'i kanserden, 1/10'u da kazalardan dolayı olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde
diğer dünya nüfusuna oranla çok belirgin olan hastalıklar, yaşlanma ile ortaya çıkan kronik
hastalıklardır. Bununla ilişkili olarak kronik hastalık prevalansında bir artış beklenmektedir.
Gün geçtikçe daha da büyümesi beklenen bir sağlık problemi olarak bu konuya dört şekilde
yaklaşılmaktadır.
1. Yaşam biçimi değişiklikleri ve davranış değişiklikleri gibi birinci basamakta
uygulanabilecek sağlığı geliştirici çalışmalarla sorunun kapsamını daraltmak

2. Kronik hastalıklar oluştuğunda sağlık ekonomisini uygun yöntemle desteklemek
3. Hızlı tanı ve etkin tedavi yöntemleri ile hastalıkları kontrole almak
4. Hastalıkların yaşam kalitesine etkisini azaltacak çalışmaları düzenleyerek
yaygınlaştırmak
Gelişmiş ülkelerde sanayileşme ve kentleşme ile ortaya çıkan, çevreye bağlı sağlık
sorunları olduğu gibi, özellikle ruh sağlığını tehdit eden hastalıklar da söz konusudur. Ayrıca
alkol ve uyuşturucu alışkanlıkları, sigaraya bağlı hastalıklar (özellikle akciğer kanseri) ve fazla
yemeğe bağlı şişmanlık (obezite) önemli sağlık sorunları arasında yer alır.
Ülkemizdeki başlıca ölüm nedenleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Türkiye'de Ölümlerin Başlıca Nedenleri (TIY, 2005)
Ölüm Nedeni

1999

2000

2001

2002

2003

Urlar

23071

23681

25540

25475

23775

Dolaşım Sistemi
Hastalıkları

80308

78666

79766

81281

89077

Bütün Diğer
Hastalıklar

22139

20297

20803

23926

25917

Kazalar

16889

6267

5239

4365

4095

Semptomlar ve İyi
Tanımlanmayan
Hâller

14855

17025

16100

15587

17815

Perinatal Mortalite

7460

7336

7364

6662

6433

Enfeksiyon ve Parazit
Hastalıkları

5870

5516

5208

4542

5595

Ülke ekonomileri, nüfus yapıları, sosyal özellikleri, kültür ve davranış biçimleri ile
hastalıklar yakından ilgilidir. Yapılan çalışmalar, farklı sosyal grupların sağlığı bozan farklı
davranış biçimlerine yatkın olduklarını ortaya koymuştur. Örneğin, bazı sosyal gruplarda sigara
tüketimi çok fazla iken bir diğerinde alkol tüketimi veya yanlış beslenme alışkanlığı daha çok
görülebilmektedir.
On yıllık bir izleme çalışması olan "Whitehall I", gelişmiş ülkeler arasında iyi bir yeri
olan İngiltere’de yürütülmüştür. Koroner kalp hastalıklarına bağlı mortalitenin çalışmayan,
düşük sosyoekonomik düzeydeki erkeklerde, çalışan, orta sosyoekonomik düzeydeki erkeklere
kıyasla üç kat daha fazla olduğu saptanmıştır.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde nüfus ve sağlık sorunları, sağlık ve kültür ilişkisi ile bunların topluma
etkileri konusunda bilgi verildi. Kronik hastalıkların dünya ve Türkiye’de dağılımı konusu
üzerinde duruldu.

Bölüm Soruları
1) Ana, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aile tipine ne ad verilir?
A)
Ataerkil Aile (Patriarchal Family)
B)
Geniş Aile (Extended Family)
C)
Dağılmış Aile (Broken Family)
D)
Çekirdek Aile (Nuclear Family
E)
Kalabalık Aile

2) Bir toplumun genç nüfus olarak değerlendirilmesi için 65 yaş üzerindekilerin oranının
% kaçtan az olması gerekir?
A)
4
B)
5
C)
6
D)
7
E)
8
3) Bir toplumun yaşlı nüfus olarak değerlendirilmesi için 65 yaş üzerindekilerin oranının
% kaç aralığında olması gerekir?
A)
%1-3
B)
%2-5
C)
%4-5
D)
%6-5
E)
%7-10
4) Var olan eski kayıtlar çerçevesinde eski nüfusları inceleyen demografinin alt disiplini
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Ekonomik Demografi
B)
Toplumsal Demografi
C)
Sağlık Demografisi
D)
Tarihsel Demografi
E)
Paleo Demografi
5) Ekonomik olaylarla nüfussal olaylar arasındaki ilişkiyi inceleyen demografinin alt
disiplini aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Ekonomik Demografi
B)
Toplumsal Demografi
C)
Sağlık Demografisi
D)
Tarihsel Demografi
E)
Paleo Demografi
6) Aşağıdakilerden hangisi toplumun sağlık düzeyini belirlemede rol oynayan sağlık
düzeyi ölçütlerinden biri değildir?
A) Doğumda yaşam beklenti süresi (yıl)
B) Güvenli su kaynaklarının kullanımı
C) Ülkedeki yüksekokul mezunu sayısı
D) Kişi başına düşen millî gelir
E) Millî gelirden sağlığa ayrılan pay
7) Bir toplumun erişkin nüfus olarak değerlendirilmesi için 65 yaş üzerindekilerin
oranının % kaç aralığında olması gerekir?
A) %8-10
B) %4-7

C) %10-12
D) %2-3
E) %3-4
8) Kadınlarda erkeklere kıyasla daha ……….olan yaşam süresinde rol oynayan üç
temel değişkenden söz edilmektedir.
9) Gelişmekte olan ülkeleri tehdit eden bir diğer hastalık insan dışkısı, su, ………. ve
toprak kirlenmesi ile taşınan ishaldir.
10) Az gelişmiş ülkelerde insanların en çok …………..'ü sağlıklı ve güvenli suya
ulaşabilmektedir.
Cevaplar: 1) d, 2) a, 3) e, 4) d, 5) a, 6) c, 7) b, 8) uzun, 9) besin, 10) 1/3

14. EĞİTİM VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Bilgi Toplumu Kavramı

•

Toplumsal Değişim ve Küreselleşme

•

Kültürel Değişim ve Eğitimler

Bölüm ile İlgili Sorular

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bilgi Toplumu Kavramı
Toplumsal Değişim ve
Küreselleşme
Kültürel Değişim ve
Eğitimler

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Anahtar Kavramlar
•

Bilgi

•

Toplum

•

Küreselleşme

Giriş
Tarih boyunca sosyal, ekonomik, kültürel, teknolojik ve siyasal alanlarda meydana
gelen değişme veya gelişmeler hemen her toplumun büyük ya da küçük, hızlı veya yavaş
biçimde değişmesine neden olmaktadır. Bu değişimden eğitim sistemleri, programları ve
süreçleri de etkilenmektedir. Bu çalışmada eğitim ve eğitim programlarının toplumsal değişme
ve küreselleşme kavramları çerçevesinde kavramsal bir analizi yapılmış, toplumsal
değişmelerin toplumların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi yaşamları üzerindeki etkileri
yanında; eğitim politikalarına, eğitim süreçlerine ve eğitim programlarına etkisi ilgili alan
yazından elden edilen kuramsal verilerden hareketle irdelenmiştir. Küreselleşmeyle birlikte
toplumsal alanda meydana gelen değişmeler eğitimi ve eğitim programlarını değişmeye
zorlarken eğitim programları aracılığıyla toplumun ulusal ve uluslararası değerler, nitelikler ve
yeterlikler yönünde değişmesi ve gelişmesi amaçlanır.

14.1. Bilgi Toplumu Kavramı
Toplumsal sistemlerde ortaya çıkan önemli olaylar ani gereksinimlere ve bu
gereksinimlerin karşılanmasına yönelik birtakım sorunlara neden olmakta, bu sorunlar eğitim
dahil tüm kurumları etkileyerek onları değişmeye zorlamaktadır. Toplumunun bir parçası olan
eğitim de toplumsal sistemin tümüyle ilişkilidir. Eğitim, süregelen toplumsal sistem için belli
işlevleri yerine getiren bir alt sistem olarak da görülebilir. Toplumsal sistemin tüm amaçları ve
gereksinimleri, eğitim sistemi için ortaya koyduğu işlevlere ve bu işlevleri yerine getirmek için
oluşturduğu yapılara yansımaktadır. Statik bir toplumda, eğitimin temel işlevi kültürel mirası
olduğu gibi yeni nesillere aktarmaktır. Buna karşılık değişen toplumlarda eğitim sadece kültürel
mirası aktarmakla kalmamakta ayrıca yeni nesilleri olası değişimlere de hazırlamaktadır. Bu
nedenle toplumsal değişme ile eğitim arasında karmaşık bir ilişki bulunmaktadır. Bu karmaşık

ilişki toplumsal etkileşim çerçevesinde oluşmakta ve toplumsal olayların her geçen gün daha
bir hız kazanması yüzünden, gün geçtikçe daha da karmaşık bir görünüm kazanmaktadır.
Bununla birlikte eğitim, hem kültürel değerleri koruyup devam ettirmek hem de değişimlere
katkıda bulunmak gibi birbiriyle çelişen iki ayrı işlevi yüklenmiş olması nedeniyle söz konusu
karmaşıklık daha da artmaktadır. Bir taraftan kültürel birikimin önemli özelliklerinin yeni
nesillere aktarılması, diğer taraftan da eğitim süreçleri ve eğitim programlarının değişime
uyarlanması, eğitimin her zaman yüz yüze olduğu sorunlardandır. Özellikle son yıllarda bu
problemlerin boyutları katlanarak artmaktadır.
Bilgi toplumunun yükselen değerleri arasında hızlı teknoloji dönüşümü, hızlı değişme
ve gelişme, insan kaynağına ilgi, bilgiye dayalı organizasyonlar, öğrenen örgütler, bilgi insanı
ve sürekli öğrenmeyi alışkanlık hâline getirmesi gereken insan modeli yer almaktadır. Bu
aşamada karşımıza çıkan en önemli soru mevcut eğitim sisteminin sözü edilen yeni değerleri
kazandıracak alt yapıya sahip olup olmadığıdır. Bu noktada “Hemen her alanda yaşanan hızlı
değişme ve gelişme acaba eğitim alanında da gerçekleşmekte midir? Bilgi toplumunda bireyi
nasıl bir meydan okuma bekliyor?” gibi sorular da akla gelmektedir. Bilgi toplumu her şeyden
önce, bilgiye erişebilme, yararlı bilgiyi tarayabilme hızına, ulaştığı bilgiyi değere
dönüştürebilme yeteneğine ve yeni bilgi üretebilmesine olanak veren yaratıcılık yeteneğine
sahip bireyler üzerine kuruludur. Çağımızın en belirgin özelliği toplumların hızla değişmesidir.
Bilgi toplumu kavramı bu değişim sürecinin yönünü ve içeriğini vurgulamaktadır. İnsanın bu
hızlı değişmelere ve gelişmelere ayak uydurabilmesi ancak eğitim yoluyla olabilir. Bilgi
toplumunda eğitimin hedefi; evrensel düşünebilen, her türlü bilgiyi sürekli sorgulayan,
sorunlara çözüm üreten, kendini sürekli yenileyip geliştirilebilen bireyler yetiştirmektir. Bu
hedefler doğrultusunda eğitimin alt yapısı yeniden yapılandırılmalı ve bu yapıyı etkin şekilde
uygulayacak olan öğretmenler yetiştirilmelidir. Eğitim sisteminin en stratejik parçası olan
okulların bu değişen şartlara uygun olarak yeniden yapılandırılması ve öğrenen okullara
dönüştürülmesiyle hedeflere daha etkili bir şekilde ulaşılacaktır. Uygulamalı bir sosyal bilim
dalı olarak eğitim, bilginin gerek edinilmesi gerekse yayılmasıyla hemen her alanda
gerçekleimesi gereken değişme ve gelişmelerin temel aracıdır. Eğitimin amacı ve okulların
işleyişini yeniden tanımlamanın bir zorunluluk hâline gelmesinin temelinde toplumsal yapıdaki
“inanç, değer ve tekniklerin” değişmesi vardır. Bu değişmeler yeni paradigmalar doğurmuştur.
Thomas Khun, birbiriyle yarışan farklı bilimsel yaklaşımlara “paradigma” adını
vermiştir. Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı eserinde (1962) Khun paradigmayı “belli bir
topluluğun üyeleri tarafından paylaşılan inançların, değerlerin, tekniklerin bütünü” olarak
tanımlamaktadır.’’ Bilim yapma geleneğindeki paradigmatik değişme ve buna bağlı olarak
bilginin doğası hakkındaki yeni değerler, öğrenme ve öğretme süreçlerinde değişmeler
meydana getirmiştir. Bu alandaki başlıca değişme, öğrenme ve öğretme süreçlerindeki ilgi
odağının “öğrenme” den yana kaymasıdır. Öğrenme ve öğretme hakkındaki yeni bilgiler
öğrenmenin parmak izi kadar kişiye özgü bir olgu olduğunu, uygun öğrenme olanağı
sağlandığında öğrenemeyecek kişinin olmadığını ortaya çıkarmıştır. Eğitimde ilgi odağının
öğrenmeden yana kaymasında toplumsal yapıda meydana gelen değişmeler de etkili olmuştur.
Demokratikleşme ve insan hakları alanlarındaki gelişmeler öğrenmenin de
demokratikleşmesine, kişinin ilgi, yetenek ve tercihlerinde odaklanmasına, alternatif eğitim

programları ve okul çeşitliliğinin artmasına ve öğrenmenin bireyselleşmesine yol açmıştır. Bu
değişmeler öğretim programlarının içerik ve sunumunu da etkilemektedir. Yeni değerlerin
içerik üzerindeki etkileri müfredatta köklü değişiklikler öngörmektedir. Yeni değerler ders sayı
ve türünün yeniden belirlenmesini, buna paralel olarak da içeriklerin yeni değerlere göre
düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır.

14.2.Toplumsal Değişim ve Küreselleşmenin Eğitime Etkileri
Bütün toplumlar ve bu toplumları meydana getiren çeşitli alt sistemler, kendilerini
korumaya yarayan statik unsurlarla birlikte değişmeyi amaçlayan dinamik parçalarla örülmüş
bir yapı oluşturmaktadır. Toplumların temel özelliğini bu unsurların baskın olup olmaması
belirlemektedir. Statik toplumlarda statik unsurlar baskınken dinamik toplumlarda dinamik
unsurlar daha etkili bir rol oynamaktadır. Toplumsal değişme; nüfus, teknoloji, kaynakların
varlığı, politika, ekonomi ve benzeri etkenlere olduğu kadar, bunların etkileşimine dayalı
oldukça karmaşık ve dinamik bir olgudur. Bununla birlikte her toplum daima değişim
geçirmektedir. Bu değişim kesintisiz bir süreç olarak aynı anda, farklı alanlarda ve birbirleriyle
ilişkili olarak hızla devam etmektedir. Bu çerçevede, toplumsal davranış örnekleri, toplumsal
yapılar, toplumsal sistemler ve toplumsal kuralların sürekli bir değişim içinde olduğu
gözlenmektedir. Ancak bu değişme, her alanda ve her zaman açık ve kesin olmadığı gibi, hız
bakımından da her dönemde aynı değildir. Sözgelimi, “kurallar, yaptırımlar, ahlaki değerler,
davranış kalıpları, ideolojik şekiller içinde kalan zihniyetler” değişme karşısında direnen
kültürel unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Giddens, önemli bir değişimi tanımlayabilmak
için bir zaman dilimi içerisinde, bir nesnenin ya da durumun temelini oluşturan yapıda, ne
ölçüde başkalaşma olduğunu göstermek gerektiğini vurgulamaktadır. Öte yandan, değişmeden
bahsedildiği ve değişim sosyolojik boyutta irdelendiğine göre bu kavramın ne ifade ettiği de
ortaya konmalıdır. Nitekim Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde değişme; “bir zaman dilimi
içindeki değişikliklerin bütünü” olarak açıklanırken; Açıklamalı Sosyoloji Terimleri
Sözlüğü’nde ise “bir hâlden başka bir hâle geçme ya da önceki durum veya davranışta
farklılaşma” biçiminde tanımlanmaktadır. Güvenç ise değişimi; “bir bütünün ögelerinde, ögeler
arasındaki ilişkilerin yapısında daha önceki durumlara göre farklılık gözlenmesi” olarak
görmektedir. Değişime disiplin alanları açısından bakıldığında fiziksel değişme, kimyasal
değişme, kültürel değişme, teknolojik değişme, ekonomik değişme ve benzeri sınıflandırmalar
yapılabilir. Değişme, değişime uğrayanların niceliği ve niteliğine göre bireysel değişme, grup
değişmesi, kurumsal değişme veya örgütsel değişme olarak da ayrılabilir. Değişmenin niteliği
açısından ise planlanmış ya da planlanmamış değişme olarak incelenebileceği gibi değişmenin
hızına göre de yavaş değişme ve hızlı değişme olarak ayrılabilir. Kısaca toplumsal değişme
olarak adlandırılan sosyokültürel, sosyoekonomik ve sosyopolitik değişme kavramının altında,
insan toplumlarının tümü- nü biçimlendiren iki temel ilişki veya daha doğru bir ifadeyle iki
temel çelişki yatmaktadır. Kongar’a göre “birinci temel çelişki “insan-doğa” çelişkisidir. Bunun
sonucunda “insan-insan” çelişkisi ortaya çıkmaktadır. Tarih içinde geriye düşünsel bir yolculuk
yapan Kongar toplumsal değişmeyi, teknolojik değişme temelinde, insanlar arası ilişkilerin
farklılaşması olarak kullanmaktadır. Yine benzer bir tanım “toplumsal yapıdaki maddi, manevi
ve karışık hâldeki unsur ve güçlerde görülen her türlü farklılaşma” olarak ifade edilmektedir.
Bu kapsamda, en genel anlamıyla toplumsal değişme, “toplumsal yapı ve onu oluşturan

toplumsal ilişkiler ağı ile bu ilişkileri belirleyen toplumsal kurumlarda belli bir süreç içinde
görülen farklılaşma” olarak tanımlanabilir. Bu çerçevede toplumsal yapı; kültürel, ekonomik
ve siyasi yapıların belirleyicisi olduğu ve aralarında sıkı bir ilişki bulunduğu için “toplumsal
değişme” kavramına, toplumsal, kültürel, ekonomi ve siyasi alanları da kapsayan değişmeyi
belirten bir terim olarak bakmak gereklidir. Toplumsal değişme düşünüldüğünde hemen akla
gelen diğer bir terim ise istikrardır. Her ne kadar birbirine zıt görünseler de birbirleriyle sıkı bir
ilişki içindedirler. Öyleyse toplumsal değişme, toplumların istikrar ve değişme gibi iki temel
özelliğinden birisidir çünkü istikrar da bir değişim içinde devam etmektedir.

14.3. Sanayi Toplumu ve Bilgi Toplumu Özellikleri
Sanayi toplumundan farklı olarak bilgi toplumunda neler değişmektedir? Bilgi
toplumunun yükselen değerleri nelerdir? Tüm dünyayı kısa zamanda etkisi altına alan bilgi
toplumunun temel özellikleri sanayi toplumunun özellikleri ile karşılaştırmalı olarak şu şekilde
sınıflandırılabilir.
Sanayi toplumundaki maddi sermayenin yerini bilgi toplumunda bilgi ve insan
sermayesi almaktadır.
Sanayi toplumundaki mal ve hizmet üretiminde gelişmenin başlangıcı olan buhar
makinesinin yerini bilgi toplumunda bilgisayarlar almaktadır.
Sanayi toplumundaki kol gücünün yerini, bilgi toplumunda beyin gücü almaktadır.
Sanayi toplumundaki fiziksel ve düşünsel anlamda insan sermayesinin üretime katılımı
söz konusu iken bilgi toplumunda düşünsel anlamda, yükseköğrenim görmüş nitelikli insan
sermayesinin üretime katılımı söz konusudur.
Sanayi toplumunda sanayi mallarının ve hizmetlerin üretimi yapılmaktadır. Bilgi
toplumunda ise bilgi ve teknolojinin üretimi gerçekleşmekte ve bilgi sektörünün ürünü olarak
bilgisayar, iletişim ve elektronik araçlar, elektronik haberleşme, robotlar, yeni gelişmiş
malzeme teknolojileri gündeme gelmektedir.
Sanayi toplumundaki fabrikaların yerini bilgi toplumunda bilgi kullanımını içeren bilgi
ağları ve veri bankaları (iletişim ağ sistemi) almaktadır. Bilgi, dünyanın her tarafında
üretilmekte ve iletişim teknolojisi aracılığıyla anında her tarafa yayılmaktadır.
Bilgi toplumu iş gücünden tasarruf sağlamakta, bu ise kısa dönemde işsizliğe sebep
olmakta, uzun dönemde ise yeni teknolojilerin küresel etkilerini ortaya çıkarmaktadır.
Sanayi toplumundaki genel eğitimin yerini bilgi toplumunda eğitimin bireyselleşmesi
ve sürekliliği almaktadır.
Sanayi toplumunda birincil, ikincil ve üçüncül endüstriler olan tarım, sanayi ve
hizmetler mevcutken bilgi toplumunda birincil, ikincil ve üçüncül sektörlerin yanı sıra
dördüncü sektör olan bilgi sektörü ortaya çıkmaktadır.

Sanayi toplumundaki özel ve kamu iktisadi kuruluşlardan farklı olarak bilgi
toplumunda gönüllü kuruluşların önem kazandığı görülmektedir.
Sanayi toplumunda başlıca üretim faktörleri emek, tabiat, sermaye, girişimci iken, bilgi
toplumunda üretim sürecinde bu üretim faktörlerinin yanı sıra beşinci üretim faktörü teknik
bilgi ön plana çıkmaktadır.
Sanayi toplumunda üretilen mal ve hizmetlerin kıtlığı söz konusu iken, bilgi
toplumunda bilgi kıt değildir. Bilgi, sürekli artmakta ve artan verimler özelliği içermektedir.
Sanayi toplumunda üretilen mal ve hizmetlerin bir yerden bir yere taşınmasında uzaklık
ve maliyet önemli iken, bilgi toplumunda bilgi otoyolları ile tüketici ile bilgi arasındaki uzaklık
önemini kaybetmekte ve maliyetler en aza inmektedir.
Sanayi toplumunda tüketici taleplerinin karşılanmasında mal ve hizmetlerin
hareketliliği oldukça düşük, bilgi toplumunda ise bilginin hareketliliği kolaydır. Bu durum,
bilginin sınırsız bir tüketici kitlesi tarafından tüketilmesine ve yenilikleri teşvik etmesine yol
açmaktadır.
Sanayi toplumunda temel bilgiyi, fizik, kimya bilimleri; bilgi toplumunda ise kuantum
elektroniği, moleküler biyoloji, nanoteknoloji ve çevresel bilimler gibi yeni araştırma alanlar
oluşturmaktadır.
Sanayi toplumunda politik sistem temsilî demokrasi iken bilgi toplumunda katılımcı
demokrasi anlayışının daha belirgin bir önem kazanacağı düşünülmektedir. Bilgi ve iletişim
teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde adına "Tele-demokrasi" denilen bir değişimin ileriki
yıllarda yaşanacağı tahmin edilmektedir.

14.4. Toplumsal Değişimin Nedenleri
Toplumu değiştiren etkenler toplumdan topluma farklılıklar gösterebilir. Buna karşılık,
yine de toplumsal değişmenin kendisi ve değişme yönü iyi tanımlanabilirse eğitim kendine
yüklenen toplum üyelerine değişen değerleri benimsetme görevini daha iyi yapabilir çünkü bir
toplumu değişmeye zorlayan o toplumun benimsediği ve özümsediği yeni değerlerdir. Bir
toplumu değişmeye zorlayan etkenler aşağıda verilen alanlarda olabilir:
Kültürel değişmeler: Toplumun konuştuğu dilde, toplumun inançlarında, yasalarında,
gelenek ve göreneklerinde, yaşayış biçiminde, güzel sanatlarında ve benzerlerinde kısaca
toplumsal değerlerde olan değişmeler hem kültürde hem de toplumun diğer alanlarında
değişmelere neden olabilmektedir. Her ne kadar, kültürel değerlerin korunmasına önem verilse
de en köklü toplumsal değişmeler kültürel değerlerde görülmektedir.
Toplumsal kurumlarda değişmeler: Kültürel değişmelere paralel olarak o toplumda
evlenme, akrabalık, mülkiyet ilişkileri, hukuk, eğitim, din ve iş dünyası gibi toplumsal kurumlar
da etkilenir ve böylelikle toplumsal kurumların oluşturduğu aile, iş, okul, devlet gibi toplumsal
birimler de değişebilmektedir.

Bilim ve teknolojide değişmeler: Bilim yapılan araştırmalarla topluma sürekli olarak
yeni bilgiler sunar. Yeni bilgiler yaşama uygulanabilecek yeni düşünceler, görüşler, yollar ve
yöntemler anlamına gelmektedir. Bilimin bulgularının uygulanması olan teknoloji ile toplum
yapacaklarını daha kolay yaparak üretimini artırır, işlerini ve hayatlarını kolaylaştırır.
Yönetimde değişmeler: Devlet, hükûmet, yerel yönetim, iş yönetimi, hizmet yönetimi
gibi yönetimlerde oluşan değişmeler toplumun yapısını da etkileyerek onu değişime sürükler.
İnsan ilişkilerinde yenilikler: Toplumlar insan ilişkileri ve etkileşimlerinden oluşur. Toplumun
yapısını ilişkiler oluşturduğuna göre bunlar da oluşacak değiş- meler doğal olarak toplumsal
değişmelere yol açacaktır. İnsanların ilişkilerini değiştiren araçlar topluma benimsetilen yasa,
kural ve ilkelerdir. Bunlar toplumda yeni ilişki biçimleri yaratır ve bunun sonucunda da
toplumsal davranışlar değişir.
İletişimde yenilikler: Bilim ve teknolojideki ilerlemelerle birlikte iletişim alanında
geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde dünyada bilgi ve veri iletişimi akıl almaz bir hız
kazanmıştır. Bunun sonucunda da toplumların diğer toplumlarla ilişkileri artmakta ve toplumsal
değişime neden olmaktadır.
Demografik değişmeler ve kentleşme: Toplumun temel bir özelliği onun demografik
yapısıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı ve kentleşme; gelişmiş ülkelerde
ise doğum oranının azalması, nüfusun yaşlanması toplumsal değişmeleri etkilemektedir.
Küreselleşme: Özellikle son zamanlarda dünyada ticaret ve sermaye hareketleri ile
bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler ulusal devletlerin sınırlarını aşan boyutlara ulaşmıştır
ve sınır ötesi bir boyut kazanmıştır. Küreselleşme ya da globalleşme olarak adlandırılan bu olgu
ülkeler arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin düzeyini oldukça değiştirmektedir. Bu da
toplumları değiştiren önemli bir olgudur.
Yukarıda verilen nedenlere daha fazlaları da eklenebilir, değişme nedenlerinin çok
çeşitli olması toplumsal değişmenin çok boyutlu olduğunu göstermektedir. Bir başka ifadeyle
toplum ilişkiler ağı olarak düşünülürse toplumun içinden ya da dışından gelecek değişmeler bu
ağları birçok yönden etkilemektedir.

14.5. Toplumsal Değişme, Küreselleşme ve Eğitim Programları
Eğitim programı genel olarak bir eğitim kurumunun çocuklar, gençler ve yetişkinler için
sağladığı, millî eğitimin ve kurumun amaçlarının gerçekleşmesine dönük tüm faaliyetleridir.
Eğitim programları millî eğitim temel politikalarının uygulamaya dönüştürülmesine hizmet
ederek Türk ulusunun, birlik ve bütünlük içinde kalkınmasına dayanan millî eğitim
politikasının, ülkenin en uzak köşesine kadar yayılması ve gerçekleşmesinde köprü rolü
oynamaktadır. Eğitim programları, yukarıda ifade edilenlere paralel olarak, eğitimin temel
işlevleri ve milli eğitimin genel amaçları çerçevesinde, hem toplumun kültürel mirasını aktarma
ve toplumsallaşmayı sağlama, hem de toplumsal değişmeyi ve gelişmeyi sağlayıcı yönde
yenilikçi bir işlev üstlenmektedir. Bu, eğitim programlarının toplumsal işlevi olarak
adlandırılabilir. Bu bakımdan, eğitim programlarının geliştirilmesi sürecinde toplumsal
yapıdaki değişme ve dönüşmeler dikkatle incelenmelidir. Oliva (2009)’nın belirttiği gibi eğitim

programlarını tasarlayanlar özellikle toplumun politik, sosyal, ekonomik, eğitsel, çevresel,
savunma, sağlık, ahlaki ve manevi ihtiyaçlarını göz ardı etmemelidir. Programların
geliştirilmesi sürecinde toplumun incelenmesiyle bugünün ve geleceğin vatandaşları tarafından
ihtiyaç duyulan yeterliklerin çeşidi, toplumun idealleri, davranış normları, değerleri, tercihleri,
inançları, fikirleri, problemleri, geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki eğilimleri, sosyokültürel
yapısı, sosyal değişmeleri, gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri, eğitimle ilgili düşünceleri,
beklentileri, ihtiyaçları vb. bilgiler elde edilir (Saylan, 1995). Yaşadığımız çağ bir anlamda
değişim çağıdır ve toplumlar sürekli değişim hâlindedir. Toplumları geniş bir alanda ve hızlı
bir biçimde etkileyen bu değişimin önünde durmak neredeyse imkânsızdır. Bu yüzden,
toplumların yapısında meydana gelen değişmeler, yönelimler ve eğilimlerin bilinmesi, eğitimin
ve eğitim programlarının amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve değerlendirme
durumlarında gerekli değişiklik ve düzenlemelerin yapılmasını gerekli kılmaktadır. Eğitim
sistemi, süreçleri ve programlarında yukarıda bahsedilen değişiklik ve düzenlemelerin
yapılmasında etkili olgulardan birisi içinde bulunduğumuz bilgi çağı ve bu çağın toplumu olan
bilgi toplumunun özellikleridir. Aktan ve Tunç (1998)’un da belirttiği gibi, bilgi toplumu,
önceki yüzyılın sanayi toplumuna göre çok farklı özellikler göstermektedir ve yeni birtakım
becerilere, yeterliklere, değerlere, yaşam biçimine ve öğrenme anlayışına sahiptir. Bilgi
toplumu; yeni temel teknolojilerin gelişimiyle bilgi sektörünün, bilgi üretiminin, bilgi
sermayesinin ve nitelikli insan faktörünün önem kazandığı, eğitimin sürekliliğinin ön plana
çıktığı, iletişim teknolojileri, bilgi otoyolları, elektronik ticaret gibi yeni gelişmeler ile toplumu
ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan sanayi toplumunun ötesine taşıyan bir gelişme
aşamasıdır (Aktan ve Tunç, 1998). Bilgi toplumunun son yıllarda öne çıkan özelliklerinden ve
düşünsel yaklaşımlarından biri de pozitivist ya da akılcı anlayış yerine, pozitivizm ötesi ya da
yorumlamacı anlayışın benimsenmesidir. Özellikle Einstein’ın izafiyet teorisi ve bu doğrultuda
ortaya attığı görüşler sonrasında, günümüze kadar pek çok bilim ve düşünce insanının ileri
sürdükleri savlar ve yaklaşımlar pozitivizm sonrası yaklaşımı şekillendirmiştir. Pozitivist
yaklaşımda (Scwartz ve Ogilvy, 1979, Akt. Şimşek, 1997); Gerçeklik basittir. Sistemlerde
hiyerarşi düzenin ilkesidir. Evren mekaniktir. Gelecek ve yön belirlidir. Evrende ve doğada
nedensellik ilişkisi vardır. Değişim nicel ve birikim şeklindedir. Nesnellik zorunluluktur. Oysa
pozitivizm ötesi/yorumlamacı paradigmaya göre gerçeklik görüldüğü gibi basit değil, karmaşık
yapıdadır. Hiyerarşi bir düzendir. Evren mekanik değil, her şeyin birbiriyle ilintili olduğu
holografik niteliktedir. Gelecek ve yön belirsizdir. İlişkiler doğrusal değildir ve karşılıklı
nedensellik vardır. Değişim morfogenetik, yani nitel değişimi yansıtacak şekilde çeşitlilik,
açıklık, karmaşıklık, karşılıklı nedensellik ve belirsizlik gösterirler. Nesnellik diye bir şey
yoktur fakat bakış açısı vardır. Bilgiye, gerçeğe ve hayata ilişkin bu yeni paradigma veya bakış
açısı, bilimsel anlayış ve metotların yanı sıra, toplumsal yaşamı, toplumsal ilişkileri ve eğitim
ve öğretim kavramlarına ve süreçlerine ilişkin görüşleri de etkilemiştir. Özden (2000)’in
aktardığı gibi, pozitivizm sonrası egemen olan anlayışa göre bilgi toplumsal bir oluşumdur.
İnsanlar bilgiyi olduğu gibi almayıp kendilerine göre anlamlandırırlar. Bundan dolayı, eğitim
bilginin aktarılması yerine bilgi üretmeye yönelik olarak yapılandırılmalıdır. Postmodern bilim
anlayışı, evrenin yasalarının büyük kuramlar adı altında dogmalaştırılması yerine, gerçek
arayışın çoklu doğrular ve çoklu gerçek kabullenmesiyle sürdürülmesini benimsemiştir. Bu
anlayış, eğitimde ezberciliğin içini boşaltmış; anlamsız ve faydasız bir uğraş hâline getirmiştir.
Bilimsel bilgi mutlak gerçekliği yansıtmıyorsa mevcut bilimsel bilginin yeni kuşaklara

ezberletilmesinin hiçbir anlamı yoktur. Eldeki bilgi, yeni kuşaklara ancak onların kendi
bilgilerini üretmeleri için aktarılacaktır. Bunun yanında, postmodern anlayışta kesinlik ve
mutlaklık reddedildiğinden, bilginin keşfi değil, yorumu söz konusudur. Öğrencinin aldığı
bilgiyi kendince yorumlaması, anlamlandırması beklenmektedir. Bu bağlamda öğretim
programlarında pozitivist/doğrusal düşünce süreçlerine ek olarak saçaklı düşünme süreçlerine
ve eğitimine daha fazla yer verilmesi gerekliliği ifade edilmektedir. Öğretim programlarının
hazırlanması ve geliştirilmesi sürecinde doğanın bir bütün olarak görüldüğü, mekanistik bir
dünya anlayışı yerine, organizmik (bütünsel, etkileşen ve gelişen) bir anlayışın egemen kabul
edildiği, hermeneutik ile fenomonolojik yaklaşımlar ile anlamlandırma ve yorumlamanın öne
çıktığı, disiplinlerarası yaklaşımın tercih edildiği esnek bir program anlayışına doğru bir
eğilimin olduğu söylenebilir (Akbaş, 2009). Eğitim ve öğrenme kavramlarına yönelik
pozitivizm ötesi yaklaşımların etkisiyle, son 50 yılda eğitim programlarında ve eğitim
süreçlerinde önemli değişimler ve gelişmeler olmuştur. Eğitimde bir anlamda bir paradigma
değişimini yaratan yaklaşımlar olarak yapılandırmacılık, çoklu zekâ, iş birliğine dayalı
öğrenme, beyin temelli öğrenme ön plana çıkanlardır. Bu yaklaşımların en önemli özellikleri;
öğrencinin merkeze alınması, çoklu bakış açılarının ve farklı görüşlerin teşvik edilmesi,
bireysel farklılıkların ön planda tutulması, iş birliğinin, yardımlaşmanın ve paylaşımcılığın
vurgulanması, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin bilgiyi ezberleyerek ya da sadece
öğretmenin aktardığı ve kitapta geçtiği şekilde değil, araştırarak, sorgulayarak, eleştirerek,
analiz ederek, anlamlandırarak yani kendisi yapılandırarak öğrenmesi, öğretmenin bilgiyi
aktarmak ve öğretmek yerine, öğrencilerin bilgiye ulaşması, öğrenmesi yönünde rehberlik
etmesi, yönlendirici ve kolaylaştırıcı bir role sahip olması, öğrenme sürecinde geçmiş
yaşantıların, kişisel deneyimlerin, tutumların, inançların, duygu ve düşüncelerin önemli olması,
öğrenmenin fizyolojik bir süreç olduğu, beynin parçaları ve bütünü aynı anda algıladığının,
bireylerin hem çevresel hem de odaklaşmış dikkat ile öğrendiklerinin vurgulanması vb. gibi
özelliklerdir. Yukarıda bahsedilenlerin yanı sıra, bilgi toplumunun eğitiminin özellikleri
arasında günümüzde giderek kitlesel eğitimden bireyselleştirilmiş öğretime, katı programlardan
esnek programlara, herkese aynı standart eğitimden yeteneğe göre eğitime doğru bir
dönüşümden söz edilmektedir (Şişman, 2006). Bilgi toplumunda, örgün eğitim kurumlarında
edinilen bilgi ve becerilerin yaşam boyu geçerli olduğu düşüncesi yerini, eğitim ve öğrenmenin
sürekli olması gerektiğine bırakmıştır. Bu paradigma değişimi ile örgün eğitim yerine, sürekli
eğitim, uzaktan eğitim, e-öğrenme, yaşam boyu öğrenme, öğrenmeyi öğrenme gibi yeni
kavramlar ortaya çıkmış, eğitim kurumları bu kavramlara göre yeniden yapılandırılmıştır
(Akbaş, 2009). Bu çerçevede yaratıcı düşünme, problem çözme, karar verme, araştırma yapma
ve nasıl öğrenileceğini öğrenme gibi becerilerin yanında, kendisi, yakın çevresi, toplum ve
evren hakkında bilgi edinme konusunda eleştirel bir anlayışa sahip, ahlak ve maneviyatla ilgili
konularda düşünebilen, yaşamındaki tecrübeleri daha geniş bir çerçevede değerlendirebilen,
kendi kültür ve toplumunun dışındaki gelişmelerden habersiz olmayan, herhangi bir bilim
konusunda veya mesleki yeterlilik ile ilgili derinliğine bilgiye ulaşabilen bireylerin
yetiştirilmesi üzerinde önemle durulmalıdır. Bu bağlamda, bilgi toplumunun eğitim
programlarının en belirleyici yanı öğrenmenin sürekliliği ilkesidir. Bilgi toplumunda insanlar
sürekli öğrenmek durumunda olduklarından dolayı okulun asıl işlevi çok şey öğretmek değil
kişinin öğrenme kapasitesini geliştirmek, öğrenmeye merak duymasına yardımcı olmak ve
ezbersiz bir öğrenme gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır. Programların öğrencilere sadece

basmakalıp bilgileri aktaran bir anlayış içerisinde değil, onları gerçek hayata hazırlayan, hayatın
gerçeklerinin sentezlendiği öğrenci merkezli bir anlayış içinde düzenlenmesi günümüz eğitim
yaklaşımlarının gereğidir (Özden, 2000; Titiz, 2001; Çalık ve Sezgin, 2005). Bireylere
kazandırılması öngörülen bu bilgi, beceri ve anlayışlar aynı zamanda günümüz dünyasındaki
mesleklerin gerektirdiği temel yeterliklerdir. Lee (2002)’ye göre küreselleşen pazar artık dünya
çapında yükseköğretimin sonucu olan dil, matematiksel akıl yürütme, bilimsel mantık ve
programlama gibi belirli nitelikler istemektedir. Dahası, iş yerlerindeki teknolojik ve
organizasyonla ilgili hızlı değişimler çalışanlarından ömür boyu sürecek bir eğitimle
sağlanacak beceriler beklemektedir. Eski ekonomide bir kişi hayatı boyunca sürdüreceği bir
meslek için hazırlanırdı, oysa yeni ekonomide bir kişi bütün hayatı boyunca meslek hayatı için
hazırlanmak durumundadır. Bu bakımdan, Şentürk (2008)’ün belirttiği gibi yaşamakta
olduğumuz çağ ve toplum yeni bir çalışan profili yaratmaktadır. Sermayenin ve bilginin dünya
çapında hareketlenmesi, dünya gerçeklerini tanıyabilen ve yakalayabilen, farklı dilde teknik
bilgiye sahip çok nitelikli iş gücünü talep etmektedir. Artık toplumdaki ağırlık merkezi, yeni
değerleri ve beklentileri olan farklı bir gruba, bilgi işçisine, doğru kaymaktadır. Bu açıdan,
teknolojik bilgi ve yeteneğe sahip kişilerin iş bulma ve işinde başarılı olma ihtimali artmaktadır.
Bu iş gücünü sağlamada eğitim kurumlarına ve programlarına önemli roller düşmektedir.
Günümüz eğitim programlarını ve eğitim süreçlerini etkileyen kavramlardan birisi
küreselleşmedir. Bilgi teknolojilerinin gerek günlük yaşamda kişisel amaçlı kullanılması
gerekse eğitim kurumlarında öğrenme-öğretme amaçlı kullanılmasıyla birlikte küreselleşmenin
toplumlar üzerinde gün geçtikçe daha fazla etkide bulunduğu söylenebilir. Berber (2003) de bu
doğrultuda, küreselleşme ile birlikte ileri teknoloji baskısıyla hâkim kültürlerin ekonomik ve
teknolojik açıdan zayıf olan toplumların kültürleri üzerinde kültürel değişikliklere yol açacak
hâkimiyetlerinin söz konusu olduğunu vurgulamıştır. Yurdabakan (2002)’a göre bilişim
teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması mesafe ve sınır kavramlarını ortadan kaldırmıştır.
Uluslararasında bilgi alışverişinin ivme kazanması, kültürel değerlerin birbiriyle etkileşerek
kültürleşme sürecini hızlandırması küresel değerlerin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Kitle
iletişim araçlarının, özellikle uyduların ve bilgisayar ve internet teknolojisinin dünyanın en ücra
köşelerine kadar yaygınlaşması, dünyanın herhangi bir yerindeki bir bilginin veya haberin
dünya yüzeyindeki tüm insanlara anında ulaşmasını sağlamaktadır. İnsanlar bu kitle iletişim
araçları vasıtasıyla sadece haber ve bilgi edinmemekte aynı zamanda elektronik ortamda ticaret
yapabilmekte, eğitim görebilmekte, farklı kültürlerdeki insanlarla iletişim kurabilmekte, sosyal
ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Bu durum bir anlamda küreselleşmenin pek çok
alanda yarattığı etkinin boyutunu da göstermektedir. Eğitim programlarının ve süreçlerinin
küreselleşmesinde son yıllarda öne çıkan kavramlar arasında e-öğrenme ve uzaktan öğrenme
yer almaktadır. Bu eğitim uygulamaları sayesinde şehir ya da ülke dışına çıkmadan sanal
üniversitelerden mezun olma imkânı doğmuştur. Bu gelişme aynı zamanda birçok fırsatı ve
riski içermektedir. Eğitimin aynı zamanda bir kültür aktarımı olduğu düşünüldüğünde
istenmeyen sonuçların çıkması da kaçınılmaz olmaktadır. Farklı kültürleri tanımak ve sentez
yapma imkânının yanı sıra, yurt dışında yabancı kültürden etkilenmek hatta onun misyoneri
durumuna düşmek gibi olumsuz sonuçlar da doğurmaktadır. Batının bu konuda etkileyici bir
deneyimi bulunmaktadır (Berman, 1991: 186, Akt. Çınar, 2009: 25). Schlechty (2007)’nin
belirttiği gibi, bilgi toplumunun ortaya çıkmasının sonuçlarından biri, özellikle basın yayında
ve elektronik iletişimle gerçekleşen devrimlerin sonucu olarak okullar ve aileler; eğlence

dünyası, oyun endüstrisi ve çocukların ve gençlerin ilgisini çeken diğer şeylerle rekabet etmek
zorundadırlar. Okullarda tartışılması hoş karşılanmayan pek çok şey, televizyon programlarında
her gün tartışılmaktadır. Bugün çocukların ve gençlerin bildiği şeyler, artık büyük ölçüde
ailelerin ve okulların ilgilileriyle ve istekleriyle belirlenmiyor veya yasaklanmıyor.
Öğrencilerin bildiği ve öğrendiği şeylerin çoğu, onları, hizmet edilecek bir pazar ve çekilecek
bir müşteri gibi gören şirketler tarafından sunulmaktadır. İstatistiklere göre çocuklar ve gençler
geçmişe göre bugün çok fazla televizyon seyrediyorlar, eğitimle ilgisi çok az olan ve şüpheli
ahlaki içeriklere sahip bilgisayar oyunlarını oynamak için çok uzun saatler harcıyorlar.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde ele alınan 20. yüzyılın ilk yarısında dünya ekonomisine iki dünya savaşı
yön vermiştir. Yüzyılın ikinci yarısında ise dünya ekonomisi, yeniden büyüme sürecine
girmiştir.

Bölüm Soruları
1)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunun yükselen değerleri arasında değildir?
Hızlı değişme
Hızlı gelişme
Bilgiye dayalı organizasyonlar
Bilgi insanı
Gelişmelere ayak uyduramama

2) Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunda eğitimin hedeflerinden biri değildir?
A)
Sorunlara çözüm üreten bireyler yetiştirmek
B)
Her türlü bilgiyi sürekli sorgulayan bireyler yetiştirmek
C)
Kendini sürekli yenileyip geliştirilebilen bireyler yetiştirmek
D)
Evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmek
E)
Sorun çıkaran bireyler yetiştirmek
3) Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumu ile bilgi toplumu arasındaki farklardan
biridir?
A)
Sanayi toplumundaki kol gücünün yerini, bilgi toplumunda beyin gücü
almaktadır.
B)
Sanayi toplumundaki insan ve bilgi sermayesinin yerini bilgi toplumunda maddi
sermaye almaktadır.
C)
Sanayi toplumundaki beyin gücünün yerini, bilgi toplumunda kol gücü
almaktadır.
D)
Sanayi toplumundaki eğitimin bireyselleşmesi ve sürekliliğinin yerini bilgi
toplumunda genel eğitim almaktadır.
E)
Sanayi toplumundaki gönüllü kuruluşların önem kazanmasının yanında bilgi
toplumunda özel ve kamu iktisadi kuruluşlar görülmektedir.
4) Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunun sanayi toplumundan farklı olarak ortaya
çıkardığı üretim faktörüdür?
A)
Emek
B)
Girişimci
C)
Teknik bilgi
D)
Tabiat
E)
Sermaye
5) Bilgi toplumunun eğitim programlarının en belirleyici yanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Öğrenmenin sürekliliği
B)
Dilin değişimi

C)
Gelişmiş ülkelerde doğum oranının azalması
D)
Gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanması
E)
Girişimci
6)
Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunda bireylerin sahip olması gereken
özelliklerden biri değildir?
A) Yararlı bilgiyi tarayabilme hızına sahip olma
B) Ulaştığı bilgiyi değere dönüştürebilme yeteneği taşıma
C) Bilgiye erişebilme
D) Gelişmelere karşı olma
E) Yeni bilgi üretebilme
7)
Aşağıdakilerden hangisi bir toplumda kültürel alanda meydana gelen bir
değişim değildir?
A) Dilin değişimi
B) İnançlarda değişim
C) İş yönetimi değişimi
D) Yaşayış biçiminde değişiklik
E) Gelenek ve göreneklerde değişim
8)
Aşağıdakilerden hangisi bir toplumda demografik alanda meydana gelen bir
değişim değildir?
A)
Hızlı nüfus artışı
B)
Kentleşme
C)
Dilin değişimi
D)
Gelişmiş ülkelerde doğum oranının azalması
E)
Gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanması
9)
Bilgi toplumunun eğitim programlarının en belirleyici yanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Öğrenmenin sürekliliği
B)
Dilin değişimi
C)
Gelişmiş ülkelerde doğum oranının azalması
D)
Gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanması
E)
Girişimci
10)
Sanayi toplumundaki genel eğitimin yerini bilgi toplumunda……………
bireyselleşmesi ve sürekliliği almaktadır.
Cevaplar: 1) e, 2) e, 3) a, 4) c, 5) a, 6) d, 7) c, 8) c, 9) a, 10) eğitimin
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