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HOŞGELDİNİZ 

Sağlık Eğitiminde Simülasyon Ulusal Kongresi katılımcıları  

   

 Kongrenin amacı sağlık eğitiminde simülasyon kullanımının önemi, bu konudaki 

gelişmeler ve Türkiye’nin gelişmiş simülasyon merkezlerinin deneyimlerini paylaşmak ve 

simülasyonun kullanımına yönelik örnek teşkil edebilecek bilgi, beceri ve tecrübelerin ulusal 

paylaşımına zemin hazırlamaktır. Farklı üniversitelerden bilim insanlarının özellikle genç 

araştırmacıların, sağlık bakım profesyonellerinin bir araya gelmesini sağlayarak, sağlık 

eğitiminde simülasyon kullanımının önemine vurgu yapmak ve örnek uygulamaların 

tanıtılması ve kullanılması sürecine katkı sağlamaktır. 

 Kongremize Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

ev sahipliği yapacaktır. Sizleri Sağlık Eğitiminde Simülasyon Ulusal Kongresi’ne davet 

etmekten onur duymaktayız. COVID-19 Pandemisi nedeniyle SES 2021’i tamamen çevrimiçi 

organize ediyoruz. Zengin bir paylaşım ortamı için kongremize katılımınızı bekleriz. Kongre 

katılımı tamamen ücretsiz olup, kongrede sunulacak özet ve tam metin bildiriler kongreye ait 

e-kitapta yayınlanacaktır. 

Saygı ve Sevgilerimizle, 

Lütfen #Evdekalın ve uzaktan SES 2021'e bağlanın… 

 

Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN  

Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 

Kongre Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Kurulu Adına 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAĞLIK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON ULUSAL KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 

 24-25 Mayıs 2021 tarihlerinde Avrasya Üniversitesinin ev sahipliğinde; Sağlık 

Eğitiminde Simülasyon Ulusal Kongresi çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.  

 Kongre bilimsel programı, 24 Mayıs 2021 tarihinde 6 oturum, 25 Mayıs 2021 

tarihinde 5 oturum ile gerçekleştirilmiş olup, 3 panel, 5 konferans, ve 2 sözel bildiri oturumu 

yapılmıştır. Kongrede, 6 panelist, 5 konferans konuşmacısı,12 oturum başkanı kongre konusu 

çerçevesinde uzmanlık alanları konularında bilgi paylaşımında bulundu ve 12 sözel bildiri 

sunumu gerçekleştirildi.   

 Kongrenin düzenleme kurulunda 9, bilimsel kurulda 15 akademisyen, kongre 

günlerinde sekreterya ile bilişim uzmanı olmak üzere toplam 7 kişi görev aldı. Kongre 

katılımcı sayısı, akademisyen, sektör çalışanı, öğrenci ve diğer ilgililer olmak üzere 853 

civarındabir sayıya ulaştı. 

 Kongre 24 Mayıs 2021 günü saat 09.30’da açılış oturumu ile başladı. Açılış 

oturumunda kongre Eş Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Belkız KIZILTAN kongrenin yapılma 

gerekçesi ve kongre bilimsel programı hakkında kısaca bilgi verdi. KIZILTAN kongrenin 

düzenlenmesinde sağladıkları büyük katkılardan dolayı Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet 

Başkanlığı, Genel Sekreterliği ve Rektörlüğüne teşekkürlerini iletti. Kongre Onursal Başkanı 

Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN sağlık eğitiminde 

simülasyon kullanımının önemi ve gerekliliğini vurgulayarak, kongrenin iyi simülasyon 

örnekleriyle farkındalık oluşturacağını bildirdi. Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcıları 

Ersan BOCUTOĞLU ve Prof. Dr. Celalettin KARAALİ kongre ekibi ve katılımcılara 

teşekkür etti. Kongre ikinci oturumunda “Sağlık Eğitiminde Simülasyon” konulu panel 

gerçekleştirildi. Panelde medikal simülasyon bağlamında simülasyonun tarihçesi ile medikal 

simülasyon yöntemleri ve kullanım faydaları, simülasyonun müfredata entegrasyonu 

bağlamında ise erişkin öğrenme kapsamında simülasyona dayalı eğitim tartışıldı. Üçüncü 

oturumda “Ciddi Oyun Teknolojilerinin Medikal Simülasyonda Kullanımı” konferansı 

gerçekleştirildi ve ciddi oyun geliştirme süreci ve eğitime entegre edilmesinden bahsedildi. 

Dördüncü oturumda “Tıp Eğitiminde Simülasyon Uygulamalarını Nasıl Kullanıyoruz?” 

konferansı ile tıp eğitiminde simülasyon kullanımından bahsedilerek Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Simülasyon Merkezi ve uygulamaları tanıtıldı. Beşinci oturumda “Sağlık 

Bilimlerinde Simülasyon Uygulamaları Kapsamında Etik Yaklaşım” konferansı ile sağlıkta 

etik kodlar çerçevesinde simülasyon kullanımı bağlamında bilgi ve deneyimler paylaşıldı, 

ayrıca uzaktan eğitim sürecinde simülasyon kullanımında etik yaklaşıma değinildi. Günün son 

oturumu olan altıncı oturumda sözel sunumlara yer verildi. 



 

 25 Mayıs 2021 günü saat 10.00’da 1. Oturum “Hemşirelik ve Ebelikte Simülasyon” 

konulu panelde “Hemşirelik Eğitiminde Simülasyonu Nasıl Kullanıyoruz?” başlığı ile 

hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımının yararları, simülasyon teknikleri ve uygulama 

biçimi gibi konulara değinerek Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü’nde uzaktan eğitim sürecinde kullanılan simülasyon uygulamalarından 

bahsedildi. Aynı oturumda ikinci konuşmada “Ebelik Eğitiminde Simülasyonun Mesleki 

Yaşama Yansımaları ve Öğrenciler Üzerine Etkileri” konulu sunumda literatür ışığında ebelik 

eğitiminde simülasyon kullanımına yönelik yapılan çalışmalar ve sonuçlarını tartışılarak 

simülasyon destekli ebelik eğitiminin yararlarından bahsedildi. Aynı gün ikinci oturumda 

“Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımına Yönelik Bir Çalışma Örneği” konusu ile 

uygulamalı bir çalışma olan yüksek lisans uzmanlık tezi tartışıldı. Üçüncü oturum  

“Fizyoterapide Simülasyon” konulu panel gerçekleştirildi. Panelde ilk konu olarak “Tele 

Rehabilitasyon”  başlığı ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında konu ile ilgili yapılan 

kanıt temelli araştırmalardan bahsedilerek sonuçları tartışıldı. İkinci olarak “Fizyoterapi 

Eğitiminde Simülasyon Kullanımı” konusu ile fizyoterapide kullanılan simülasyon 

çeşitlerinden bahsedilerek, Acıbadem Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitsyon eğitiminde 

simülasyon kullanımına yönelik bilgi ve deneyimler ile örnek bir çalışma paylaşıldı. 

Dördüncü oturumda “Olanakları Kısıtlı Ortamlarda Simülasyon Teknikleri” başlıklı 

konferansı gerçekleştirildi ve simülasyon tekniklerinin oluşturulması ve etkin kullanılabilmesi 

için olanakların değerlendirilmesi, dikkat edilecek hususlar ve alternatif durumlardan 

bahsedildi. Son oturum olan beşinci oturumda sözel sunumlara yer verildi.  

 Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN, Prof. Dr. Gülay YEGİNOĞLU ve Dr. Öğr. Üyesi Belkız 

KIZILTAN kongrenin; simülasyon uygulamalarının sağlık eğitiminde ne kadar önemli ve 

vazgeçilmez olduğuna ışık tuttuğunu, simülasyon temelli etik eğitiminin dikkat çektiğini, 

Türkiye’de sağlık eğitiminde simülasyon uygulamalarında önder olan üniversitelerin iyi 

uygulama örneklerine tanık olunduğunu ayrıca, kongrenin pandemi şartlarında yüz yüze 

yapılamamış olmasının olumsuzluk yaratmadığı aksine daha geniş kapsamlı yapılacak 

bilimsel toplantılara temel oluşturduğu ve sağlık eğitiminde simülasyon konusunda ortak 

amaca yönelik tanışma ve samimiyete imkan sağladığına yönelik kapanış konuşmaları ile 

kongre sona erdi.  

 Emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkürler… 
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GERÇEKLEŞEN KONGRE PROGRAMI 

Saat 1. Gün- 24 Mayıs 2021- Pazartesi 

1. OTURUM Açılış 

 

09.30-10.30 

Prof. Dr. Kenan İNAN, Avrasya Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN, Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU, Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr.Celalettin KARAALİ, Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

2. OTURUM Panel 

10.30-11.30 Sağlık Eğitimi ve Simülasyon 

Oturum Başkanı: Dr. Yavuz ÖZORAN 

 

-Medikal Simülasyon 

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Emin AKSOY 

 

-Simülasyonun Müfredata Entegrasyonu 

Konuşmacı: Dr Dilek KİTAPÇIOĞLU 

11.30-12.30 Ara 

3. OTURUM Konferans 

12.30-13.00 Ciddi Oyun Teknolojilerinin Medikal Simulasyonda Kullanımı 

Oturum Başkanı: Dr. Gülay YEGİNOĞLU 

Konuşmacı: Dr. Mehmet Kemal ÖZKAN 

13.00-13.10 Ara 

4. OTURUM Konferans 

13.10-13.40 Konferans: Tıp Eğitiminde Simülasyon Uygulamalarını Nasıl 

Kullanıyoruz? 

Oturum Başkanları: Dr. Bahittin KAHVECİ 

Konuşmacı: Dr. Özgür TATLI 

13.40-14.00 Ara 

5. OTURUM Konferans 

14.00-14.30 Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Uygulamaları Kapsamında Etik Yaklaşım 

Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Fatma YILMAZ 

Konuşmacı: Dr. Yavuz ÖZORAN 

14.30-14.40 Ara 

6. OTURUM Sözel Bildiri Sunumları 

14.40-16.00 Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Semra ELMAS,  

Öğr. Gör. Elif ÖRSELOĞLU 

S01 Fatma USLU ŞAHAN, 

Aslı ER KORUCU 

Sağlık Profesyonellerinin Lisans Eğitiminde 

Akran Simülasyonu: Hasta Olarak Öğrenciler 

S02 Birgül ÖZKAN, Sevde 

ASLANGÜL 

 

Türkiye’de Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği Alanında Yapılan Lisansüstü 

Tezlerde Kuramsal Yaklaşım ve Modellerin 

İncelenmesi 

S03 Kübra DAŞTAN, 

Ayşegül GÜDER, 

Tuğba YILMAZ 

ESENCAN, Ayça 

DEMİR YILDIRIM 

Ebelik Eğitiminde Mobil Uygulama Kullanımı 

 

S04 Elif KETEN EDİS Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımına 



 

 Yönelik Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi 

S05 PEKTAŞ E., EROL Ö. Dünyada Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon 

Uygulamalarının İncelenmesi 

S06 Aslı ER KORUCU, 

Fatma USLU ŞAHAN 

Türkiye’de Kadın Sağlığı Hemşireliği Alanında 

Simülasyona Dayalı Yapılan Lisansüstü Tezlerin 

İncelenmesi  

Saat 2. Gün-25 Mayıs 2021- Salı  

1.OTURUM Panel 

10.00-11.30 Hemşirelik ve Ebelikte Simülasyon 

Oturum Başkanı: Dr Öğr Üyesi Belkız KIZILTAN 

 

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyonu Nasıl Kullanıyoruz? 

Konuşmacı: Dr. Öğr.Üyesi Sema KOÇAN 

 

Ebelik Eğitiminde Simülasyonun Mesleki Yaşama Yansımaları ve 

Öğrenciler Üzerine Etkileri 

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Semra ELMAS 

11.30-11.40 Ara 

2. OTURUM Konferans 

11.40-12.10 Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımına Yönelik Bir Çalışma 

Örneği 

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Asuman ÇOBANOĞLU 

Konuşmacı: Hemşire Sevgül DEMİREL 

12.10-12.30 Ara 

3. OTURUM Panel 

12.30-13.30 Fizyoterapide Simülasyon 

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Gönül URALOĞLU 

 

Tele Rehabilitasyon 

Konuşmacı: Öğr. Gör. Harun GENÇOSMANOĞLU 

 

Fizyoterapi Eğitiminde Simülasyon kullanımı 

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Nuray ALACA 

13.30-13.40 Ara 

4. OTURUM Konferans 

13.40-14.10 Olanakları Kısıtlı Ortamlarda Simülasyon Teknikleri 

Oturum Başkanı: Dr. Abdülkadir Gündüz 

Konuşmacı: Dr. Mehmet Kenan KANBUROĞLU 

14.10-14.20 Ara  

5. OTURUM Sözel Bildiri Sunumları 

14.10-16.00 Oturum Başkanları: Dr Öğr. Üyesi Seda FANDAKLI 

Arş. Gör. Damla POLAT KÖSE 

S07 Buket DAŞTAN, 

Sevilay HİNTİSTAN 

Sağlık Eğitiminde Dijital Oyunları Ve 

Simülasyonu Kullanmanın Avantaj Ve 

Dezavantajları 

S08 Ayşe AKALIN 

 

Sağlık Eğitiminde Simülasyonun Kullanılması: 

Eğitime Entegrasyon 

S09 Buket DAŞTAN, 

Sevilay HİNTİSTAN 

Simülasyon Eğitiminin  

Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme 



 

 Becerilerine Üzerine  

  Etkisi  

S010 Arzu DİKİCİ 

Ezgi Hasret KOZAN 

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Yöntemini 

Kullanan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi 

S011 Seda BAYRAKTAR, 

Emine ATICI 

Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Uygulanan 

Fizyoterapi Programı:Fiziksel Uygunluk Ve 

Hareketlilik Üzerine Etkisi 

S012 Belkız KIZILTAN,  

Seda UZUNALİ 

 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans 

Programında Simülasyon Kullanımının 

Gerekliliği 

16.00 Kapanış ve Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İÇİNDEKİLER 

 

Tam Metin Sözlü Bildiriler 

 

Ebelik Eğitiminde Mobil Uygulama Kullanımı……………………………………………….. 

Dünyada Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Uygulamalarının İncelenmesi…………………. 

Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Lisans Programında Simülasyon Kullanımının 

Gerekliliği………………………………………………………………………………………. 

 

Özet Sözlü Bildiriler 

 

Sağlık Profesyonellerinin Lisans Eğitiminde Akran Simülasyonu: Hasta Olarak Öğrenciler… 

Türkiye’de Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerde 

Kuramsal Yaklaşım ve Modellerin İncelenmesi………………………………………. 

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımına Yönelik Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi… 

Türkiye’de Kadın Sağlığı Hemşireliği Alanında Simülasyona Dayalı Yapılan Lisansüstü 

Tezlerin İncelenmesi……………………………………………………….. 

Sağlık Eğitiminde Dijital Oyunları Ve Simülasyonu Kullanmanın Avantaj Ve Dezavantajları..  

Sağlık Eğitiminde Simülasyonun Kullanılması: Eğitime Entegrasyon…………… 

Simülasyon Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Üzerine 

Etkisi………………….. 

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Yöntemini Kullanan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi….  

Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Uygulanan Fizyoterapi Programı:Fiziksel Uygunluk Ve 

Hareketlilik Üzerine Etkisi………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TAM 

METİN 

SÖZLÜ 

BİLDİRİLER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EBELİK EĞİTİMİNDE MOBİL UYGULAMA KULLANIMI 

Kübra DAŞTAN1 Ayşegül GÜDER1 Tuğba YILMAZ ESENCAN1 Ayça DEMİR 

YILDIRIM1 

1Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü 

 ÖZET 

Günümüzde Türkiye İstatistik Kurumu verilerine bakıldığında cep telefonu/ akıllı telefon 

sahibi olma oranlarını her geçen sene artış göstermekte olup 2017 yılı itibariyle bu oranın 

%97,8 gibi ciddi oranlara ulaştığı belirtilmektedir. Teknolojinin ilerleyen bu süreci ile birlikte 

karşımıza çıkan yeni bir kavram olan mobil öğrenme (m-öğrenme), “öğrenmeyi 

kolaylaştırmak için mobil teknolojilerin kullanılması” olarak tanımlanmaktadır.  

Mobil cihazlar, öğrencinin eğitim, öğretim araçlarını ve ders içeriklerinin tamamına ait 

gereçleri yanında taşıyabilmesini sağlar. Literatürde uygulamalı eğitimlerde mobil cihazlar ve 

aplikasyonların kullanılmasının laboratuvar uygulamalarının etkinliğini ve verimliliğini 

arttırdığına ve öğretime yönelik amaçların gerçekleştirilmesine katkıda bulunduğuna dair 

araştırmalarda bulunmaktadır. Ebelik eğitimi alanında kullanılan mobil uygulamalara yönelik 

çalışmalar incelendiğinde, ebelik eğitimi ile ilgili uluslararası sınavlara yönelik ya da obstetrik 

terimleri açıklayan mobil uygulamaların mevcut olduğu görülmektedir. Ancak ülkemizde 

ebelik öğrencilerine yönelik teorik ve pratik bilgilere kolayca ulaşabilecekleri, kapsamlı bir 

mobil aplikasyon eğitim uygulaması bulunmamaktadır. 2021 yılında yapılan ebelik 

uygulamalarının kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarda eğitimin sürekliliği teması ön plana 

çıkmaktadır. Mobil öğrenme; taşınabilir ve sürdürülebilir kaliteli ebelik eğitimi, sağlık 

okuryazarlığının artması, pandemi döneminde ebelik eğitiminin sekteye uğramaması, üç 

boyutlu öğrenme olanağı, sanal vakalar ile hasta yönetiminde beceri kazanılması, bilgilerin 

tek elde toplanmasıyla öğrenim kalitesine sağladığı yararlar ile oldukça önemlidir. Mobil 

öğrenme tutumu üzerine yapılan çalışmalarda da öğrencilerin mobil öğrenmeye olan bakış 

açılarının olumlu olduğu sonucuna varılmıştır. Tıp bilimleri alanında yapılan çalışmalarda, 

öğrencilerin mobil öğrenmeyi desteklediği, pratik bulduğu ve geliştirilmesi yönünde hevesli 

olduklarına dair görüşleri mevcuttur. Ebelik alanında bulunan mobil uygulamalar; Midwifery 

Nursing, Midwifery Educator, Bishop ScoreCalculator, Midwifery NursingQuiz, Guide 

toClinical Midwifery, Midwifery ExamReviewer, Midwifery şeklinde örneklendirilebilir. Bu 

uygulamalarda kapsamlı eğitim içerikleri, sanal vakalar, birebir uygulama videoları ve dil 

desteği mevcut değildir. Türkiye’de ise ebelik eğitimine yönelik bir mobil uygulama örneği 

bulunmamaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, ebelik eğitiminde kullanılan mobil uygulamalara yönelik araştırmaların 

yetersizliğinden dolayı yayınların ve uygulamaların arttırılmasına katkı sağlamaktır. 

AnahtarKelimeler: ebelik, mobil uygulama, ebelik eğitimi, teknoloji 

 

 

 

 



 

1. GİRİŞ 

Teknolojinin sürekli gelişmesiyle beraber insanların gelişen teknolojilere adapte olma 

süreçleri de hızlı bir değişime uğramaktadır. Bu gelişmelerden mobil teknolojiler ve bu 

teknolojilerin kullanımı önem taşımaktadır. Mobil teknolojiler bilgiye erişme biçimlerimizi 

köklü bir şekilde değiştirip, belirli bir zamanda ve mekânda bilgiye erişim zorunluluğunu 

ortadan kaldırmaktadır. Ağ bağlantılarının masaüstünden uzaklaşması, mobil erişimin 

kolaylaşmasıyla beraber insanlar her koşulda zaman ve mekan kısıtlamasından uzak şekilde 

bilgiye erişimi yaygınlaştırmaktadır. Yakın zamana kadar masaüstü bilgisayarlarla ve sabit 

telefon hatlarıyla gerçekleştirilen internet erişimi, bir bağlamda kişiyi kısıtlayarak tam bir 

özgürlük sunamıyordu. Mobil teknolojileri diğer teknolojilerden ayıran en önemli 

özelliklerden biri de erişimi özgür kılmasıdır (Bozkurt, 2015; Keskin, 2010; Oran ve 

Karadeniz, 2007). Tüm bu mobil öğrenme özellikleri dikkate alındığında mobil öğrenme 

stilinin, ebelik eğitiminde kullanılmasına dair çalışmalar yapılmalıdır.  

2.MOBİL ÖĞRENME 

 

2.1. Mobil Öğrenme Nedir? 

 

Mobil cihazların günlük hayattaki sürekli kullanımına eş olarak, mobil öğrenme çeşitleri ve 

süreçleri günden güne gelişim göstermektedir. Bu gelişim, öğrencilerin mobil teknolojiyle 

bilgiye kolay ulaşılabilirliğini ve bilgiye erişimini arttırarak öğrenciler tarafından bu 

teknolojilerin eğitim amaçlı kullanımını arttırmıştır. Bununla beraber mobil öğrenme 

teknolojisi ortaya çıkmıştır. Mobil öğrenmeye yönelik literatürde yapılan ilk tanımlar, daha 

çok teknoloji merkezli yapılmıştır.“Örneğin; Palm, mobil öğrenmeyi Wındows CE makineleri 

ve dijital cep telefonu gibi mobil sayısal cihazlarla yapılan elektronik öğrenme (e-öğrenme) 

olarak tanımlamıştır” (Keskin, 2010).Mobil öğrenme kavramına dair birçok tanım daha 

yapılmıştır. Bu tanımlardan teknoloji odağında yapılanlar mobil teknolojilerin çok hızlı 

ilerlemesinden kaynaklı uzun süre geçerli ve güncel kalamamıştır. Bununla beraber literatürde 

sıklıkla kullanılan bazı tanımlar vardır. Bu tanımlara örnek olarak;  Harris’in 2001 yılında “m-

öğrenmeyi mobil bilişim ve e-öğrenmenin her zaman her yerde öğrenme deneyimi 

üretebilmek için kesişmesi” olarak tanımlamıştır. Traxler ise 2005 yılında “tek veya baskın 

teknolojinin taşınabilir mobil cihazlar olduğu her türlü öğrenme girişimi” olarak 

tanımlamıştır. Trifonova da 2003 yılında“mobil araçlar veya mobil ortamlar aracılığıyla 

gerçekleşen her türlü öğrenme ve öğretme etkinliği” tanımını ortaya koymuştur (Bozkurt, 

2015; Harris, 2001; Trifonova, 2003; Traxler,2005). Literatürdeki diğer tanımlar ise; mobil 

öğrenme; giyilebilir bilgisayarlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi 

teknolojik cihazlar vasıtasıyla gerçekleşen öğretme ve öğrenme eylemidir. Mobil öğrenme, 

yalnızca mobil ekipmanlar vasıtasıyla yapılan öğrenme değil, “bağlamlar arası öğrenmedir. 

(Wyne, 2015; Walker, 2007). Mobil öğrenmenin genel ve güncel bir tanımını yapmak 

gerekirse, Mobil öğrenme (m-öğrenme), “öğrenmeyi kolaylaştırmak için mobil teknolojilerin 

kullanılmasıdır.” (Demirtaş ve ark., 2019) 

Mobil öğrenmenin hızlı ilerlemeler sağlaması ile araştırmacılar; bu öğrenme ve öğretme 

yönteminin nasıl daha efektif hale getirebileceğine dair araştırmalara yönelmişlerdir. Bununla 

birlikte mobil öğrenmede kullanılan mobil teknolojilerin eğitimi nasıl daha kaliteli yapacağına 

dair literatür çalışmaları yapılmaya devam etmektedir. (Wyne, 2015; Walker, 2007). 

2.2. Mobil Öğrenme Teknolojileri 



 

Mobil kelimesi kökeni itibariyle Türkçe’ye batı dillerinden yerleşmiş, İngilizcede “hareketli”  

anlamına gelmektedir. Dünyada kablosuz telefon, cep telefonu ve taşınabilir teknoloji aletleri 

mobil olarak adlandırılmaktadır. Mobil tabiri, insanların kablolu bağlantının getirdiği bir yere 

bağlı olma durumundan kurtulması olarak tanımlanmakla birlikte mobil cep telefonu 

anlamında da kullanılmaktadır. Mobil cihaz, “hareket halinde işlem yapabilme kapasitesine 

sahip kolay taşınabilir elektronik aletler” için kullanılan genel bir sıfattır (Kayabaş, 2016). 

2.2.1. Akıllı Telefonlar: Mobil telefonların işlevselliğini kısa zamanda pratik ve kolayca iş 

yapabilmesi belirlemektedir. Telefonların “akıllı” olarak isimlendirilmesi, mobil cihazların 

donanım, yazılım ve iletişim ağları kapsamında gelişmesine paralel ortaya çıkmaktadır. El 

telefonlarının ilki “1973 yılında Martin Cooper tarafından Motorola bünyesinde 

geliştirilmiştir”. Telefon 1,1 kg’lık ağırlığıyla ve 23 cm’lik boyutuyla ile tarihin ilk el 

telefonudur ve bu zaman zarfında akıllı telefonların evrimini ortaya koymaktadır (Kayabaş, 

2016). Akıllı telefonların ilerlemesinde mobil iletişim ağlarının da gelişmesi ve kullanımının 

yaygınlaşması, mobil yaşam tarzının geniş çevreler tarafından kabul edilmesini sağlamıştır 

(Akbıyık ve ark., 2017). Mobil telefonlar hayatımızda birçok alanda kullanılmaktadır. Ticari 

alanlarda yardımcı olmak için de birçok mobil uygulama geliştirilmiştir. Mobil telefonların 

ekran ölçüleri, pil kullanımları, depolama alanları gibi farklılıkları mobil teknolojinin 

öğrenmede sınırlamalar yaratmasına rağmen mobil telefonlar taşınabilirlik ve iletişim gibi 

özellikleriyle uygun şekilde öğrenmeye katkıda bulunabileceklerdir (Akbıyık ve ark., 2017). 

2.2.2.Tabletler: Bilgisayarların işletim sistemleriyle telefonların mobil özelliklerini 

birleştirmek için geliştirilmiş teknolojilerdir. Dizüstü bilgisayar ve telefona kıyasla 

taşınabilmedeki kolaylığı ve işlem yeteneğinin fazla oluşuyla öne çıkmaktadır (Kayabaş, 

2016). 

2.2.3.Taşınabilir Bilgisayarlar: Dizüstü bilgisayarlar özellikleri itibariyle genelde kurumsal 

alanlarda iş amaçlı kullanılmaktadır. (Kayabaş, 2016). 

2.2.4.Mobil Öğrenmenin Tarihçesi 

Mobil öğrenme teknolojilerinin gelişimi 1970’li yıllara kadar uzanmaktadır. Akıllı telefon, 

dizüstü ve tablet bilgisayarların teknolojik gelişmelere bağlı olarak internet hızının ve erişim 

olanağının artması ile mobil öğrenme teknolojileri yaygınlığını giderek arttırmaktadır. En 

fazla kullanıcısı bulunan mobil araçlar akıllı telefonlardır. “Dünya çapında 2014 yılı için 4,55 

milyar mobil telefon kullanıcısı olduğu ve bu kullanıcıların 1,75 milyarının akıllı telefon 

kullandığı belirtilmiştir” (EMarketer, 2014). Ülkemizdeki TÜİK verilerine göre mobil 

aracılığıyla internet ile tanışan abone sayısı 35 milyonun üzerinde bulunmakla birlikte aktif 

kullanıcı sayısı 11 milyonun üzerindedir (TÜİK, 2015). “Türkiye’de Fırsatları Arttırma ve 

Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATIH) Projesi” dâhilinde okullarda internet olanakları 

geliştirilmiş, Aralık 2015’e kadar 1. 437. 800 tablet bilgisayar öğrenciler ve öğretmenlere 

verilmiştir (Solmaz ve Gökçearslan, 2016).  

Gelişen teknolojilere insanların adaptasyon sürecini modellemeyi amaçlayan “Teknoloji 

Kabul Modeli” (TKM)’nin 1980’lerin sonlarında önerilmesi ile birlikte teknoloji kabul 

çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. TKM, teknoloji kabul çalışmalarında öncü modellerden 

biri olmuş ve “e-sağlık, e-devlet, e-öğrenme ve e-ticaret” gibi alanlarda gerçekleştirilen 

çalışmalara temel oluşturmuştur (Davis, 1989; Alkış ve Çoşkunçay, 2018). Literatürde m-

öğrenme kabulü ile ilgili gerçekleştirilen birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışmaların 

çoğunluğu TKM’ye ve kullanıcıların davranışsal niyetlerini etkileyen dış faktörleri 

belirlemeye dayanmaktadır(Alkış ve Çoşkunçay, 2018) Mobil öğrenme kapsamındaki 

araştırmalar, 2000’li yıllara kadar uzanmaktadır. Bu tarihten itibaren özellikle Türkiye, Kore, 



 

Hindistan, Nijerya, Tayland ve Japonya olmak üzere ülkelerde mobil araç ve teknolojilerin 

kullanımı ve gelişimi artarak devam etmiş, mobil öğrenme geleceğin öğrenme aracı olarak 

lanse edilmeye başlanmıştır (Bingöl, 2016). 

2.3. Mobil Öğrenme Teknolojilerinin Kullanıldığı Çalışmalar 

Bulun ve ark. (2002)çalışmasında, Wake Forest Üniversitesi Baptist Medical Center’de 

üçüncü sınıfta okuyan yaklaşık yüz kadar öğrenciye kablosuz el telefonları verilmiş bu 

teknoloji sayesinde öğrenciler istedikleri zaman ders bilgilerine ve hasta bilgilerine 

ulaşmışlardır. Kullanılan bu metodun sonucunda hem öğrenciler hem de eğiticiler memnun 

kalmışlardır(Bulun ve ark., 2002). Tütüncü ve İleri’nin (2021)yaptığı çalışmaya sağlık 

bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrenimi gören 353 lisans öğrencisi katılmıştır. Katılan 

öğrencilerden elde edilen bulgulara göre günlük hayatta en fazla yararlanılan teknolojinin cep 

telefonu(%39), en az olarak ise dijital oynatıcılar (%2,5)olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin 

interneti kullanım amaçlarının; en fazla eğlenmek(%12,4), en az internet(%0,1) üzerinden 

para kazanmak olduğu belirlenmiştir (Tütüncü ve İleri, 2021). Sırakaya ve Alsancak Sırakaya 

2017 yılında mobil öğrenme tutum ölçeği kullanarak bir çalışma yapmış ve çalışmaya 429 

öğrenci katılmıştır. Bu çalışmada, öğrencilerin mobil öğrenmeye olan bakış açılarının olumlu 

olduğu saptanmıştır (Sırakay ve Alsancak Sırakaya, 2017). Güney Afrika'daki KwaZulu-Natal 

Üniversitesi'nde ebeler ile bir çalışma yapılmıştır. Çalışmaya göre, ebeler kendilerini teknoloji 

bilgisi açısından yetersiz görmekte ve bu bağlamda kurumdan az destek aldıklarını ifade 

etmişlerdir. Çalışma sonucunda eğitim kurumlarının uygun cep telefonlarının kullanımını 

daha sistematik bir şekilde desteklemesi gerektiği sonucuna varılmıştır (Chipps ve ark, 2015). 

Yapılan bir çalışmada 257 tıp öğrencisi, 131 asistan doktor üzerinde akıllı telefon kullanımı 

oranları incelenmiştir. Tıp öğrencileri ve asistan doktorlar arasında yüksek oranda akıllı 

telefon kullanımı saptanmıştır. Her iki grup da eğitimin ve klinik uygulamaların 

desteklenmesi için daha fazla uygulamanın geliştirilmesi gerektiği önerilmiştir (Payne ve ark., 

2012). Hwang ve Wu 2014 yılında yayınladıkları literatür incelemelerinde, akıllı telefonların 

ve tablet bilgisayarların son yıllarda mobil öğrenme teknolojileri olarak kullanıcılar tarafından 

oldukça benimsendiği sonucuna varmışlardır (Hwang ve Wu, 2014). Pires ve arkadaşları 2018 

yılında 100 mezun öğrencinin katıldığı bir araştırma yayınlamış, “anatomik sözlük mobil 

uygulamasının daha iyi görüntülerin olmaması, arama kaynağının bulunmaması ve bölümlerin 

eksik olması” faktörleri haricinde genel olarak olumlu değerlendirildiği sonucuna ulaşılmıştır( 

Pires ve ark., 2018). Davies ve arkadaşlarının 2012 yılında yaptıkları çalışmaya ise 387 

öğrenci katılmıştır. Tıbbi bilgiler içeren uygulamalara sahip cihazlarla yaptıkları 

çalışmalarında, öğrenme koşullarını standartize olmasını sağlayacak bir mobil öğrenme 

modeli ile klinik ortamda multidisipliner faydalar sağlayabileceği saptanmıştır (Davies ve 

ark., 2012). 

2.4. Mobil Öğrenme Teknolojilerinin Avantajları ve Dezavantajları 

Avantajları: kolay taşınabilirliği, birçok fonksiyon bulundurması, her zaman her yerde 

kullanılabilirlik, her an bilgiye ulaşılabilirlik, yer ve koşullara uyum sağlayan öğrenme stili, 

maliyet tasarrufu sağlaması, çok fazla kaynağa bir cihazdan ulaşabilme imkanı, standartize 

edilmiş bilgi aktarımı, 3 boyutlu öğrenme imkanı sağlaması gibi sıralanabilir (Gülseçen ve 

ark., 2010; Demirtaş ve Onay, 2019). 

Dezavantajları: depolama sınırlılığı, pil ömrü kısıtlılığı, ekranların küçük olması, güvenlik 

sorunları, güvenli bilgiye ulaşamama problemi, ağ bağlantısı sorunları ve mobil işletim 

sistemlerindeki sınırlılık olarak sıralanabilir (Gülseçen ve ark., 2010; Demirtaş ve Onay, 

2019). 



 

3. EBELİK EĞİTİMİNDE MOBİL ÖĞRENME 

Ebelik eğitimi klinik, teorik bilgi birikimi, pratik el becerisi isteyen sanat ve zanaatın ortak 

payda da birleştiği bir bilim dalıdır. Bu nedenle ebelik eğitiminde mobil uygulama kullanımı 

büyük önem taşımaktadır. Günümüzde ebelik eğitiminde mobil uygulama kullanımı, öğrenci 

sayısının artması, eğiticilerin sayısındaki sınırlılık, pandemi sebebiyle öğrencilerin klinik 

uygulamalardan uzak kalması ve en önemlisi hasta güvenliğini ve hasta bakım kalitesini 

arttırmak amacıyla öne çıkmalıdır.2021 yılında yapılan ebelik uygulamalarının kalitesini 

arttırmaya yönelik çalışmalarda eğitimin sürekliliği teması ön plana çıkmaktadır (Sidebotham 

ve ark., 2021). Mobil öğrenme; taşınabilir ve sürdürülebilir kaliteli ebelik eğitimi, sağlık 

okuryazarlığının artması, pandemi döneminde ebelik eğitiminin sekteye uğramaması, üç 

boyutlu öğrenme olanağı, sanal vakalar ile hasta yönetiminde beceri kazanılması, bilgilerin 

tek elde toplanmasıyla öğrenim kalitesine sağladığı yararlar ile oldukça önemlidir. 

İncelediğimiz literatür doğrultusunda, ebeler ile gebe iletişimini sağlayan mobil uygulamalar 

ve ebelik eğitimi ile ilgili yurtdışında sınavlara yönelik ya da obstetrik terimleri açıklayan 

eğitim mobil uygulamaları mevcuttur ancak ülkemizde ebelik öğrencilerine yönelik teorik ve 

pratik bilgilere kolayca ulaşabilecekleri kapsamlı bir mobil eğitim uygulaması 

bulunmamaktadır. 

3.1. Ebelikte Mobil Uygulama Örnekleri 

Ebelik alanında bulunan mobil uygulamalar; Midwifery Nursing, Midwifery Educator, Bishop 

Score Calculator, Midwifery Nursing Quiz, Guide toClinical Midwifery, Midwifery 

ExamReviewer, Midwifery şeklinde örneklendirilebilir. Bu uygulamalar daha çok sınavlara 

hazırlanmaya yardımcı olmak için hap bilgiler içermektedir. Kapsamlı eğitim içerikleri 

bulunmamaktadır, sanal vakalar ile desteklenmemektedir, birebir uygulama videoları 

kullanılmamıştır ve dil desteği mevcut değildir. Türkiye’de ise ebelik eğitimine yönelik bir 

mobil uygulama örneği bulunmamaktadır. 

4. SONUÇ 

Ebelikte mobil öğrenme uygulamaları, öğrencilerin bilgiye ulaşılabilirliğini arttırması, pratik 

olması, güvenilir bilgi sağlaması, kolay erişilebilir olması, maliyet tasarrufu, standartize 

edilmiş şekilde ulaşılabilir olması, eşit eğitim imkanı sağlaması ve pandemi koşullarında 

eğitimin kesintiye uğramasını önlemek ve bilgileri kalıcı hale getirmek için kullanılmalıdır. 

Maternal-fetal morbidite ve mortalitenin önüne geçilmesi, toplumsal refahın ve kadına verilen 

bakım kalitesinin artması, kadın sağlığının korunması ve yükseltilmesi doğrudan ebelik 

bakımı ile ilişkili olduğundan, ebelik eğitimindeki kalite arttığında, güncel teknoloji eğitime 

entegre edildiğinde ebelik bakımı kalitesi artacağından toplum sağlığı ve refahı da bu 

sonuçlardan olumlu yönde etkilenecektir. Tüm bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda 

ebelikte mobil öğrenme uygulamalarının kullanımının yaygınlaştırılmasının önemi ve gerekli 

olduğu düşünülmektedir.  
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ACİLYARDIM VE AFET YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMINDA SİMULASYON 

KULLANIMININ GEREKLİLİĞİ 

Belkız KIZILTAN1 Seda UZUNALİ1 

1Avrasya Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Son 50 yıl içinde eğitimde kullanılması giderek artan simülatörler ilk defa 

savunma, havacılık gibi endüstride yararlanılmak için bilgisayar temelli olarak 

geliştirilmiştir.“Gerçekte var olan görevlerin, ilişkilerin, fenomenlerin, ekipmanların, 

davranışların ya da bazı bilişsel aktivitelerin taklit edilmesi” olarak tanımlanan simülasyon 

öğrencilere gerçek yaşam durumlarını deneyimledikleri gerçekçi bir öğrenme ortamı 

sunmaktadır. Çünkü öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlayan simülasyon 

gibi interaktif yöntemler, öğrencilere psikomotor ve bilişsel davranışların ve becerilerin 

güvenli bir ortamda kazanılması ve geliştirilmesinde en etkili eğitim yöntemlerinden birisi 

olarak görülmektedir. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programının amacı; “hasta ve yaralılara 

hastane öncesi dönemde acil yardım tekniklerini uygulayabilen, hayat kurtarıcı ve sakat 

kalmayı önleyici tıbbi müdahaleyi yapabilen ve herhangi bir afet durumunda koordinasyonu 

sağlayarak kayıpları en aza indirebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme becerisine 

sahip uzman kişiler yetiştirmektir”. Acil yardım ve afet yönetimi disiplinler arası, çok yönlü 

ve dinamik süreçleri içermekte olup günümüzde önemli hale gelen ve her geçen gün 

geliştirilmeye ve profesyonelleşmeye devam eden bir alan niteliğindedir. Alandaki gelişmeler 

araştırmaların, eğitim müfredatının geliştirilmesine dolayısıyla nitelikli insan gücü ihtiyacının 

da artmasına neden olmuştur. Afetlerde sağlık hizmetleri ve tıbbi girişimleri ayrıca toplum 

afet eğitimini de içeren eğitim müfredatına simülasyonların eklenmesi başarılı öğretim 

stratejilerinin geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. Literatürde ani olayların ve afetlerin 

yönetiminde meydana gelen engellenebilir birçok zorluk veya sorun, ilgili personelin eğitim 

ve öğretim eksikliğine ve yetersiz beceri durumuna bağlanabilmektedir. Çalışmalarda E-

öğrenme, tatbikat ve simülasyonların farklı afet yönetimi alanlarında karar verme, triyaj ve 

hasta yönetimindeki performansı test etmek ve değerlendirmek için etkili bir yöntem olduğu 

gösterilmiştir. Özellikle simülasyonun, modern afet tıbbı eğitiminde önemli bir bileşen olduğu 

ve olumlu öğrenme çıktıları üretme potansiyeline sahip olduğu belirtilmektedir. Bu bilgiler 

ışığında çalışmada acil yardım ve afet yönetimi programında simülasyon kullanımının 

gerekliliği literatür ışığında tartışılarak önerilerde bulunmak amaçlanmaktadır. 

Sonuç: Simülasyon birçok eğitim türünde ve farklı disiplinlerde yararlanılabilen bir 

yöntemdir. Eğitimde simülasyon kullanımının amacına uygun bir şekilde yürütülebilmesi için, 

tüm eğitim uygulamalarıyla birlikte müfredat içerisine entegre edilmesi şarttır. Birçok 

http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1580


 

disiplini içerisinde barındıran acil yardım ve afet yönetimi eğitim programına simülasyonun 

entegre edilmesinin nitelikli mezun yetiştirilmesine katkıları aşikardır. Çalışmanın bu alanda 

yapılacak nicel ve nitel çalışmalara rehberlik edeceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yüksek gerçekli simülasyon uygulamaları, afetler, afet tıbbı, meslek 

eğitimi 

 

1. Simülasyonun Tanımı ve Tarihçesi 

 

Türk Dil Kurumu’na göre “benzetim”, “öğrence” anlamına gelen simülasyonun farklı 

tanımları bulunmaktadır. Shannon (1), “bir sistemin davranışını anlamak ve/veya sistemin 

çalışması için çeşitli stratejileri değerlendirmek amacıyla gerçek bir sistemin bir modelini 

tasarlama ve bu modelle deneyler yapma süreci” olarak tanımladığı simülasyonu, Gaba (2) 

ise, “tamamen interaktif bir biçimde gerçek dünyanın önemli yönlerini çağrıştıran veya 

benzerini yapan rehberli deneyimlerle gerçek pratikleri değiştirmek veya artırmak için bir 

teknoloji değil bir teknik”, Issenberg ve ark. (3); “öğrencilerin gerçek bir durum 

içerisindeymiş gibi hareket etmeye ihtiyaç duyacakları bir yol”, Bradley (4) ise; sağlık 

eğitiminde simülasyon yöntemini daha geniş olarak ele almış ve teknolojik bilgisayar 

imkanları ile sınırlandırmadan, aynı zamanda önemli ölçüde insan etkileşimini içeren eğitim 

bakış açısı olarak ifade etmiştir. Simülasyon, gerçeği var olan davranış, ilişki, araç gereç, 

görev ya da bazı bilişsel faaliyetlerin taklit edilmesini içermesi sebebiyle aynı zamanda aslına 

uygunluk yani yaşama uygunluk özelliğini de içermektedir (5). Aslına uygunluk ya da sadakat 

olarak adlandırılan bu yöntemin gün geçtikçe kullanımı daha da artmaktadır.  

 Simülasyon tanımı geniş bir yelpazede ve birçok alanda deneyimsel faaliyetleri 

kapsarken; simülatör terimi ise sağlık alanında genellikle bir cihaz olarak adlandırılmaktadır. 

Bazen simüle bir hastadır ya da hastanın bir parçasıdır ve katılımcılarının üstlendiği 

aktivitelerle etkileşir. Neredeyse tüm disiplinleri kapsayabilecek geniş bir konu olan 

simülasyon, sıklıkla “araştırma ve planlama yapmak”, “ustalığı değerlendirmek” ve “eğitim” 

uzun zamandan beri ve daha geniş kapsamda kullanılmaktadır(6,7).  

 Tarihsel sürece bakıldığında ilk örneklerinin, 5000 yıl önce Çin savaş oyunlarında 

kullanılan “WEICH” isimli simülasyonlar olduğu ve daha sonra askeri stratejilerin 

oluşturulmasında kullanıldığı görülmektedir (8,9). Simülasyonların zaman içerisinde 

teknolojinin gelişmesine paralel olarak yüksek gerçeklikli mankenler, uçuş uygulamaları, 

haptik uygulamalar ve uzay programları gibi farklı disiplinlerde de insan hatasından kaynaklı 

ortaya çıkabilecek durumların belirlenmesi ve bu konuda eğitim verilmesi amacıyla kullanımı 

başlamıştır(10). Simülatörlerin gerçeklik düzeylerinin artması ile sağlık bilimlerinde 

kullanımı da hızla yaygınlaşarak mezuniyet sonrası ve öncesi eğitim programlarının 

vazgeçilmez parçası hâline gelmiştir(11). 

 Sağlık alanında önceleri eğitimlerde kullanılan simülatörlerin çoğunun oymacılık ve 

heykelciliğin gelişimine paralel olarak geliştirilen basit modeller olduğu görülmektedir. 

‘‘Willendorf Venüsü’’insan formunun M.Ö. oluşturulduğu ilk taş oymalarından biridir(12). 

1027 yılında Çin’de akupunktur noktalarını bulmak için yapılan insan boyutunda bronz 

heykeller, 1759’da Fransa’da ebelik becerilerini öğretmek için geliştirilen obstetrik maket 

basit modellerdendir. Düşük gerçeklikli ve insan boyutundaki ilk simülatör “Mrs. Chase” 

1911 yılında Hartford Hastanesi’nde geliştirilmiştir(12,13). Tıp eğitiminde ise modern 

simülasyonun asıl çıkış noktası farklı bir disiplin olan havacılığa dayanmaktadır.  1929 yılında 

ilk uçuş simülatörünün icat edilmesiyle kullanılan eğitim alanlarının kontrollü ve güvenli 

olması simülasyon kullanımına öncü olmuştur. 1960’ta anestezistler ve endüstrinin ortak 

çalışma ürünü olan, “Ressusi-Anni” ile simülatörlerin klinik öğretimde kullanımı başlamış ve 

kardipulmoner resusitasyon ve beceri eğitimi açısından sonraki modellere örnek 

olmuştur(4,14,15). 1967’de üretilen “Sim One” ilk bilgisayar kontrollü insan simülatörü 



 

1968’de üretilen “Harvey” ise kardiyak hastalığı simüle eden gerçek boyutlu mankendir(14).  

1987’de Gaba ve DeAnde tarafından “Compherensive Anesthesia Simulation Environment” 

(CASE) ve aynı dönemde Florida’da bağımsız bir grup tarafından “Gainsville Anesthesia 

Simülator” (GAS) isimli anestezi simülatörleri geliştirilmiştir. Yüksek gerçeklikli simülatörler 

1990’ların sonunda, diş hekimliği, hemşirelik, acil bakım, cerrahi, kadın doğum, travma gibi 

birçok disiplin tarafından da kullanılmaya başlanmış giderek artmış ve yaygınlaşmıştır(15). 

2000’li yıllardan sonra ise simülatörlerin gerçekliğe yakınlığının yüksek olduğu açıktır. Bu 

noktada; konuşabilen, akciğer ve kalp sesleri olan, nefes alabilen, doğum yapabilen ve çeşitli 

vücut sıvılarını üreten gerçekliğe yakınlıkta düşük, orta ve yüksek simülatörler gündeme 

gelmiştir. Günümüzde inşaattan moleküler biyolojiye, havacılık ve otomobil sektöründen 

sağlık uygulamalarına kadar hayatın her alanında simülasyon uygulamalarını görmek 

mümkündür (16). 

 

2.  Simülasyonun Sınıflandırılması 

 Literatürde simülasyon çeşitli faktörlere göre sınıflandırılmıştır. Teknolojinin hızlı bir 

şekilde değişimi ve gelişimi bu sınıflamada önemli bir yere sahiptir. Hayden simülasyonu 

“düşük gerçeklikli”, “orta gerçeklikli” ve “yüksek gerçeklikli” olarak sınıflandırmaktadır (17). 

Bu sınıflamanın düşük teknoloji kullanımından gerçeğe en yakın karar verme, iletişim gibi üst 

düzey becerilerinin geliştirilmesine olanak sağlayan teknoloji kullanımı şeklinde olduğu 

görülmektedir.  

 Gaba (2) sağlıkta simülasyonu 11 boyutta sınıflandırmaktadır: “simülasyon 

faaliyetinin amaçları”, “katılım birimi”, “katılımcıların deneyim seviyesi”, “sağlık alanı”, 

“katılımcıların mesleki disiplini”, “ele alınan bilgi”, “beceri”, “tutum veya davranış türleri”, 

“simüle edilen hastanın yaşı”, “uygulanabilir veya gerekli teknoloji”, “simülasyon yeri”, 

“doğrudan katılımın derecesi” ve “kullanılan geri bildirim yöntemi” dir. 

Simülasyonun her çeşidinde gerçek deneyimleri aktaran, “fidelity” olarak bilinen “gerçek 

yaşama uygunluk”, diğer bir deyişle “aslına uygunluk” özelliği yer almalıdır. Simülasyonun 

gerçekte var olan tüm olası durumları taklit edebilme ve net olmayan bir durumla 

karşılaşıldığında, kullanıcının izleyebileceği yolları içerebilme ve eylemlerine uygun hareket 

edebilme özelliklerine sahip olmalıdır (5,18). 

 

3. Simülasyona Dayalı Eğitim 

 

 Öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katılımına olanak tanıyan simülasyon gibi 

interaktif yöntemler, öğrencilere gerçek yaşam olaylarını deneyimledikleri psikomotor ve 

bilişsel davranışların ve becerilerin güvenli ve gerçekçi bir öğrenme ortamında kazanıldığı ve 

geliştirildiği en etkili eğitim yöntemlerinden birisi olarak görülmektedir(19,20). Örneğin 

simülasyonlar, güvenlik ile ilgili konular, hızlı ya da yavaş geçen olaylar, seyrek olarak 

görülen olaylar, karmaşık sistemler gibi birçok durumun (21) öğrenme ortamına entegre 

edilmesine olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla simülasyona dayalı eğitim sistemi, aktif 

öğrenmenin öğelerini kapsayan eğitim müfredatının bir bileşeni şeklindedir(22).  

 Literatürde simülasyona dayalı eğitimin öğrenciler üzerindeki etkilerine yönelik 

yapılan çalışmalar incelendiğinde çeşitli sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Geleneksel 

öğretim yöntemlerine ek olarak simülasyon eğitimi alan öğrenciler ile kontrol gruplu yapılan 

çalışmalarda öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal öğrenme düzeylerinin (23-25) ve iletişim 

becerilerinin (26) daha yüksek olduğu, simülasyon uygulamasının tam anlama desteği 

sağladığı ve kavram yanılgılarını azaltmada etkili olduğu (27), ayrıca simülasyon uygulaması 

sırasında ölçülen kortizol seviyesi daha yüksek olan öğrencilerin bilgi ve öz güven 

puanlarının da yüksek olduğu ve simülasyon deneyimi olan öğrencilerin öz güvenlerinin daha 

yüksek olduğu saptanmıştır (28). Bu sonuçlar, simülasyonun eğitim sürecine entegrasyonunda 



 

geleneksel öğretim yöntemleri ile birlikte kullanılmasının yararlı olacağını ortaya 

koymaktadır. 

 

4. Acil Yardım ve Afet Yönetimi 

 

Tarihin ilk çağlarından günümüze kadar insanlar ve çevre üzerinde etkili olan ölümler, 

yaralanmalar ve kayıplara yol açan acil durum ve afetler her zaman güncelliğini korumuştur. 

Bu durumlarda karşımıza iki önemli kavram olan acil yardım ve afet kavramı çıkmaktadır. 

Acil yardım, afetten etkilenenleri tespit etme, enkaz kaldırma, yaralı kurtarma, tıbbi ilk 

yardım ve tedavi, tahliye, barınma, beslenme, korunma, ısınma, haberleşme, psikolojik destek 

gibi temel yaşamsal ihtiyaçların karşılanması, kargaşa ve düzensizliğin önlenmesi için 

güvenliğin sağlanması, idari ve teknik destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik 

faaliyetlerdir (29). Acil yardımda temel amaç, en kısa sürede çok fazla insan hayatını 

kurtararak temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaktır. Afet ile ilgili ise günümüzde pek çok 

tanım yapılmıştır. Fakat genel tanımı itibari ile afet; insanlar için fiziksel, ekonomik, sosyal 

kayıplar doğuran normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak 

toplulukları etkileyen doğal teknolojik veya insan kökenli olaylardır. Başka bir ifade ile Afet, 

etkilenen toplumun veya toplumun kendi kaynaklarını (ISDR) kullanma becerisini aşan 

yaygın insan, maddi, ekonomik veya çevresel kayıplara neden olan bir topluluğun veya 

toplumun işleyişinde ciddi aksamalar olarak tanımlanmaktadır. (30) 

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Bürosu (UNDHA)’nun afet yönetimi için 

yayımladığı sözlükte ise afet terimi “toplumun işleyişini ciddi bir şekilde bozan, etkilenen 

toplumun yalnızca kendi kaynaklarını kullanarak üstesinden gelme gücünü aşan, çevre ve 

insanlar üzerinde ciddi sorunlar meydana getirip kayıplar doğuran olaylar” şeklinde 

tanımlanmıştır (31). Bu kavramlar önemli olmak ile birlikte asıl konu ise acil durumları ve 

afetleri yönetebilmektir. Afet Yönetimi tanımı ise  afetlerin önlenebilmesi veya zararlarının en 

aza indirilebilmesi amacıyla afetten önce, afet anında ve afetten sonra alınması gereken 

tedbirler ile yapılması gerekli olan faaliyetlerin daha önceden planlanması, desteklenmesi, 

koordine edilmesi ve etkili bir şekilde uygulanabilmesi için bütün kurum ve kuruluşların, 

kaynakların ve imkânların belirlenen öncelikli hedefler doğrultusunda kullanılmasını 

gerektiren çok disiplinli bir yönetim süreci olarak tanımlanabilir (29). 

Ülkemiz, bulunduğu coğrafya sebebiyle afetler bakımından riskli bir bölgede yer 

almaktadır. Afet ve acil durumlarında uygun müdahalede bulunabilmek için profesyonel ve 

deneyimli elemanlara ihtiyaç duyulduğundan ülkemizde acil yardım ve afet yönetimi 

bölümleri lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Acil Yardım ve Afet Yönetimi 

Programının amacı; “hasta ve yaralılara hastane öncesi dönemde acil yardım tekniklerini 

uygulayabilen, hayat kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleyi yapabilen ve 

herhangi bir afet durumunda koordinasyonu sağlayarak kayıpları en aza indirebilen, görev 

alacağı birimi sevk ve idare edebilme becerisine sahip uzman kişiler yetiştirmektir”. 

Öğrencilerin mezuniyet sonrası kurumlarda ilgili alanda sorumlu yönetici olarak görev 

yapması, afet durumunda kriz masası sorumluluğu görevini üstlenmesi, sorumluluğundaki 

sivil savunma birimlerinin eğitimi ve yönetimini üstlenmesi, her şartta arama ve kurtarma 

çalışmalarını organize edip, sevk ve idaresini yürütebilmesi, gerektiğinde görev yeri 

bölgesinde yaşayan tüm insanlara arama, kurtarma ve hayatta kalma konularında düzenli 

eğitim verebilecek uzman personel yetiştirmesi beklenmektedir (32). Bu bağlamda acil durum 

ve afetler de afet öncesi sırası ve sonrasında eğitimli yetişmiş elemanlara duyulan ihtiyaç 

açıkça görülmektedir. Bu doğrultuda acil yardım ve afet yönetimi bölümlerinin önemi bir kez 

daha ortaya çıkmaktadır verilecek eğitimlerin sadece teorik olarak değil uygulamalar ve 

mümkünse simülasyon eğitimleri ile desteklenmesi özellikle gerçeğe en uygun ortamı 

öğrencilere sağlayacağından önem taşımaktadır. 



 

5. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Eğitiminde Simülasyon Kullanımı  

 

Acil yardım ve afet yönetimi disiplinler arası, çok yönlü ve dinamik süreçleri içermekte olup 

günümüzde önemli hale gelen ve her geçen gün geliştirilmeye ve profesyonelleşmeye devam 

eden bir alan niteliğindedir. Alandaki gelişmeler ve araştırmalar eğitim müfredatının 

geliştirilmesine dolayısıyla nitelikli insan gücü ihtiyacının da artmasına neden olmuştur. 

Literatürde ani olayların ve afetlerin yönetiminde meydana gelen engellenebilir birçok zorluk 

veya sorun, ilgili personelin eğitim ve öğretim eksikliğine ve yetersiz beceri durumuna 

bağlanabilmektedir(33). Alana özgü eğitim müfredatında gerçek hayatta afet uygulaması ile 

öğrenme ortamı gerçekleştirmek oldukça güçtür. Bu nedenle gerçeğe uygunluğu yüksek 

simülator çalışmaları bu zorlu alanda geleneksel öğretim yöntemlerinin aksine, öğrencileri 

acil bir durumun yönetiminde aktif rol oynamaya teşvik ettiği için önemli bir yere sahip 

olduğu düşünülmektedir. 

 Literatürde, afet yönetiminin farklı alanlarında karar verme ve hasta yönetimi 

etkinliğini test etmek ve değerlendirmek amacıyla, E-öğrenme, tatbikat ve simülasyon 

kullanımının etkili bir araç olduğu gösterilmiştir(34). Örneğin yüksek öğrenimde karışık 

bilişsel becerilerin kazanılması için senaryo esaslı oyunların geliştirilmesi ve kullanılması için 

özel bir yöntem ve genel bir araç seti sunan Emergo Train System (ETS), acil yardım ve afet 

yönetiminde afet hazırlığını değerlendirmek ve hem hastane öncesi hem de hastanede sağlık 

ekiplerini eğitmek için polis ve itfaiye disiplinleri ile ortak faaliyetlerde kullanılan zihinsel bir 

simülasyon modelidir (35,36). Dolayısıyla Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programında 

afetlerde sağlık hizmetleri ve tıbbi girişimleri ayrıca toplum afet eğitimini de içeren eğitim 

müfredatına simülasyonların eklenmesi başarılı öğretim stratejilerinin geliştirilmesine olanak 

sağlayacaktır. Ayrıca simülasyonların kullanılacağı önemli alanlardan biri de kitle 

yaralanmaları uygulamalı eğitiminin temelini oluşturan afet tatbikatlarıdır. Bu tatbikatların 

yararlarının yanında uygulanmalarını olumsuz etkileyen, önemli sınırlamaları da 

bulunmaktadır: “1) maliyetlidirler 2) personel, malzeme, ekipman ve çevresel faktörler için 

yoğun kaynak kullanılmaktadır 3) gerekli eğitmenlerin ve öğrencilerin aynı anda toplanması 

son derece zordur 4) sürekli ya da talep üzerine eğitim tekrarı için fırsat yoktur 5) eğitim 

bağlamları tutarsızdır 6) tekrarlanabilir ve tutarlı bir bağlam olmadan, bireysel performans 

değerlendirmesi ve geri bildirim mümkün değildir” (37,38). Ek olarak düzenli eğitim ve 

tatbikatlar bireylerin afet durumunda üstlenecekleri görev ve sorumluluklarını tanımalarını 

kolaylaştırdığı bilinmektedir. Dolayısıyla uygulanması zor olan tatbikatlar yerine “tam ölçekli 

toplum tabanlı simülasyonlar” gibi “masabaşı triyaj senaryoları”, “afet planının sadece bir 

bölümünü sınayan mini-tatbikatlar (personelin çağrılması gibi)” ve “iletişimin test edilmesi” 

gibi çok farklı şekillerde de tatbikatlar oluşturulabilir(39). Acil yardım ve afet yönetimi 

eğitiminde  öğrencilerin kurum içi ve kurum dışı staj hareketliliklerinde simülasyonların 

kullanıldığı tatbikatlarda yer almalarına dikkat edilmesinin önem arz ettiği düşünülmektedir.   

6. Sonuç 

 

 Simülasyon birçok eğitim türünde ve farklı disiplinlerde yararlanılabilen bir 

yöntemdir. Eğitimde simülasyon kullanımının amacına uygun bir şekilde yürütülebilmesi için, 

tüm eğitim uygulamalarıyla birlikte müfredat içerisine entegre edilmesi şarttır. Birçok 

disiplini içerisinde barındıran acil yardım ve afet yönetimi eğitim programına simülasyonun 

entegre edilmesinin nitelikli mezun yetiştirilmesine katkıları aşikardır. Çalışmanın bu alanda 

yapılacak nicel ve nitel çalışmalara rehberlik edeceği düşünülmektedir. 
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SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN LİSANS EĞİTİMİNDE AKRAN 

SİMÜLASYONU: HASTA OLARAK ÖĞRENCİLER 

Fatma USLU ŞAHAN1, Aslı ER KORUCU2 

1Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği 

Anabilim Dalı 

2Ankara Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ebelik Bölümü 

ÖZET 

Giriş: Sağlık profesyonellerinin lisans eğitimlerinde öğrenme ortamlarının gerçekliği, 

öğrenme ile gerçek yaşam arasındaki ilişkiyi kurmada etkili bir araçtır. Simülasyona dayalı 

eğitim bu gerçekliğin yeterli ve güvenli şekilde taklit edilmesidir. Gerçeğe en yakın 

simülasyon deneyimi ise standart hasta uygulamaları ile sunulabilmektedir. Simülasyona 

dayalı eğitimlerde standart hasta kullanımının hem öğrenci, hem eğitim müfredatı hem de 

eğitim kurumu açısından birçok avantajı olması ile birlikte;  maliyetinin yüksek olması, 

uygulama sürecinin yapılandırılması ve planlanan şekilde yürütülmesindeki zorluklar ile 

karşılaşılması yönetilmesi gereken güçlüklerdendir. Özellikle eğitim kurumlarında standart 

hasta eğitim birimlerinin oluşturulması ve ücretlendirme problem oluşturabilmektedir. 

Günümüzde eğitimciler, ekonomik olarak sürdürülebilir ve etkili simülasyona dayalı eğitim 

programları sunabilmek için yenilikçi yöntemlere ihtiyaç duymaktadır.  

Amaç: Bu derlemede sağlık profesyonellerinin eğitiminde alternatif ve yenilikçi bir 

simülasyona dayalı öğrenme yöntemi olan akran simülasyonu yöntemi ve etkinliğinin literatür 

doğrultusunda tartışılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma literatürün bütünleştirici bir derlemesidir. 

Bulgular: Akran simülasyonu, öğrencilerin akranları için hasta rollerini canlandırmak üzere 

eğitildiği evrimleşmiş bir rol yapma biçimidir. Bu yöntem ile öğrencilerin simülasyona dayalı 

eğitim deneyimleri çeşitlendirilebilmekte ve eğitimin maliyeti düşürülebilmektedir. Akran 

simülasyonunda, öğrenciler hasta rolüne girerek, klinik becerilerinin geliştirilmesinde 

sorumluluk almaktadır. Bu yöntem ile öğrencilere role hazırlanma, öyküdeki hastanın 

özellikleri, gerçeklik ve hasta karakterinin sürdürülebilmesi için bir çerçeve 

oluşturulmaktadır. Akran simülasyonu ile öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin büyümesine 

ve tekrarlı uygulamalar yaparak öğrenilen becerinin pekiştirilmesine olanak sağlamaktadır. 

Literatürde sağlık profesyoneli öğrencilerinin akran simülasyonu konusunda olumlu tutuma 

sahip olduğu; özgüven, iletişim ve empati becerilerinin geliştiği belirtilmektedir. Akran 

simülasyonunun, standart hasta uygulamasına kıyasla, öğrencilerin hastanın bakış açısını 



 

anlamalarında daha etkili olduğu; öğrencilerde empati duygusunu geliştirdiği, hastalık 

sürecini anlamayı kolaylaştırdığı ve sorumluluk duygusunu arttırdığı belirtilmektedir.  

Sonuç: Standart hasta uygulamaları ile öğrenme, klinik öncesi becerilerde tercih edilen bir 

eğitim yöntemidir ancak kaynakların sınırlı olduğu veya hasta empatisinin geliştirilmesinin 

ana odak olduğu durumlarda akran simülasyonu standart hasta uygulamalarına alternatif 

olarak önerilebilir.  

Anahtar Sözcükler: Simülasyon eğitimi, öğrenci, klinik beceriler 

 

TÜRKİYE’DE RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ALANINDA 

YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERDE KURAMSAL YAKLAŞIM VE MODELLERİN 

İNCELENMESİ 

Birgül ÖZKAN,1, Sevde ASLANGÜL2 
1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

2 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

ÖZET 

Giriş ve Amaç: Bu çalışma Türkiye’de Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında 

yapılan lisansüstü tezlerde kuramsal yaklaşım ve modellerin incelenmesi amacıyla 

yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada; Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 

Başkanlığı ulusal tez merkezi veri tabanında yer alan, 2015-2020 yılları arasında yayınlanan, 

online tam metnine ulaşılabilen tümü izinli lisansüstü tezler incelenmiştir.Anahtar sözcüklerle 

yapılan taramalarda sırasıyla; sağlık bilimleri enstitüsü, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği 

anabilim dalı/ ruh sağlığı ve hastalıkları terimleri ve son olarak da kuramsal 

yaklaşım/modellerle ilgili olmayan tezler çalışma dışı bırakılmıştır.Araştırmaya dahil edilme 

ölçütleri PICO’ya (P (Patient/Population/Problem), I (Intervention/Indicator), C (Comparison 

of Intervention), O (Outcome of Interest)) göre belirlenmiştir.  

Bulgular: Araştırma kriterlerine uyan 18 tane tez bulunmuş olup %38,8’i (7) yüksek lisans, 

%61,2’si (11) doktora tezi olarak sınıflandırılmıştır. Yüksek lisans tezlerinin %57,1’i (4) 

niceliksel, doktora tezlerinin ise %27,7 ‘si (3) hem niteliksel hem de niceliksel tasarıma sahip 

bulunmuştur. Tezlerin %50’sinde (9) modele/kurama dayalı eğitimler düzenlenmiştir. 

Tezlerin %11,1’i (2) ölçek geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları olup %5,5’i (1) kuramsal 

sürece dayalı takip formu geliştirme çalışmasıdır.  

Sonuç: Türkiye’de lisansüstü tezlerde kuramsal yaklaşım ve model temelli çalışmaların 

çeşitlilik içerdiği belirlenmiştir. Bu çalışmanın kuramsal yaklaşım ve modellerin kullanımına, 

kullanım alanlarındaki farklılıklara ve benzerliklere aynı anda yer vermesiyle sonraki 

araştırmalara referans ve hemşirelik bilimine faydası olabileceği öngörülmektedir.  

Anahtar Sözcükler: hemşirelik, ruh sağlığı, kuram, lisansüstü tez. 

 

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON KULLANIMINA YÖNELİK 

LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ 

Elif KETEN EDİS 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü  

ÖZET 



 

Giriş ve Amaç: Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, öğrenci sayılarının artması, çeşitli 

nedenlerle uygulama ortamının kullanılamaması, uygulama ortamının yetersizliği, 

öğrencilerin bazı vakaları klinik ortamda gözlemleme fırsatı bulamamaları, ilk kez kliniğe 

çıktıklarında bireye zarar verme ve hata yapma gibi nedenlerle yaşadıkları korku ve anksiyete 

gibi birçok neden hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımını önemli hale getirmiştir. Bu 

çalışmanın amacı Yükseköğretim Kurulu ulusal tez merkezi veri tabanında yer alan 

hemşirelik alanında simülasyon kullanımını değerlendiren lisansüstü tezlerin incelenmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma retrospektif tanımlayıcı tipte literatür araştırmasıdır. 

Çalışmada Nisan 2021 tarihinde hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımı ile ilgili tezleri 

belirlemek için Yükseköğretim Kurulu ulusal tez merkezi veri tabanı “simülasyon” 

“simulation” “simülatör” “simulator” anahtar kelimeleri ile tarandı. Taramada herhangi bir 

tarih aralığı belirtilmeden ulaşılan tüm tezler çalışma kapsamına alındı. Hemşirelik alanında 

simülasyon kullanımını değerlendiren toplam 45 yüksek lisans ve doktora tezinin tam metnine 

ulaşılarak incelendi. 

Bulgular:  Tezlerin %51,1’i doktora, %48,9’u yüksek lisans tezidir. Tezlerin %48,9’u 

deneysel, %31,1’i yarı deneysel, %15,6’sı nicel ve nitel yöntemleri içeren karma yöntem, 

%4,4’ü tanımlayıcı çalışmayı içermektedir. Örneklem grubunu tezlerin %88,9’unda 

hemşirelik bölümü öğrencileri, %4,4’ünü sağlık bilimleri fakülte öğrencileri, %4,4’ünü 

hemşireler ve %2,2’sini hastalar oluşturmaktadır. Tezlerin %33,3’ü hemşirelik esasları 

anabilim dalında, %31,1’i hemşirelik anabilim dalında, %13,3’ü cerrahi hemşireliği anabilim 

dalında, %11,1’i doğum ve kadın hastalıkları anabilim dalında, %11’ide diğer anabilim 

dallarında yürütülmüştür. Tezlerin sonuçlarında simülasyona dayalı eğitim faaliyetlerinin 

olumlu etkileri gösterilmiştir. 

Sonuç: Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımı giderek artan oranda kullanılmaktadır. 

Bu alanda yapılan çalışmaların büyük bir bölümünü deneysel ve yarı deneysel çalışmalar 

oluşturmaktadır. Ancak kanıt sağlayacak randomize kontrollü çalışmalar yeterli düzeyde 

değildir. Bu alanda yapılan çalışmaların artırılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Hemşirelik, Simülasyon eğitimi.  

 

TÜRKİYE’DE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ALANINDA SİMÜLASYONA 

DAYALI YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ  

Aslı ER KORUCU1
, Fatma USLU ŞAHAN2 

1Ankara Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ebelik Bölümü 

2HacettepeÜniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği 

Anabilim Dalı 

ÖZET 

Giriş: Simülasyon eğitiminin kadın sağlığı hemşireliği alanında kullanımı son yıllarda 

giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle yaşam boyu kadın sağlığını ilgilendiren rutin veya kritik 

obstetrik-jinekolojik olaylar ve bu alanlara ilişkin davranış becerileri eğitimi, uygulaması, 

değerlendirmesi gibi alt başlıkların simülasyonla desteklenmesi kadın sağlığı hemşireliği alanı 



 

için oldukça önemlidir. Ancak bu başlıklara ilişkin kadın sağlığı hemşireliği alanında 

simülasyon kullanımının etkinliğini değerlendiren çalışma sayısının azlığı dikkat çekmekte ve 

konuya ilişkin önemin vurgulanması gerektiği düşünülmektedir. 

Amaç: Bu  çalışma Türkiye’de kadın sağlığı hemşireliği alanında, simülasyona dayalı yapılan 

lisansüstü tezlerin incelenmesi amacıyla yapılmştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma verilerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi veri 

tabanından ulaşılmıştır. Bu veriler “simülasyon” ve “Hemşirelik” anahtar sözcükleri ile 

taranarak elde edilmiştir. İncelemede tarih aralığı verilmeksizin “Doğum ve Kadın 

Hastalıkları” hemşireliği alanında yapılan ve simülasyon kullanımını değerlendiren lisansüstü 

tezler seçilmiştir. Bu tezlerden araştırma kriterlerini karşılayan 3 doktora ve 5 yüksek lisans 

tezi çalışma kapsamına alınmıştır. Elde edilen verilerin analizinde tezlerin türü, yılı, amacı, 

alanı, örneklem özellikleri ve büyüklüğü, veri toplama araçları, yöntemi ve sonuçları 

özetlenmiştir 

Bulgular: Kadın sağlığı hemşireliği alanında simülasyon kullanımını inceleyen lisansüstü 

tezlerin % 37.5’i  (n=3) yarı deneysel, % 37.5’i (n=3)  karma, % 25’i   (n=2) deneysel tipte 

olduğu belirlenmiştir. İncelenen araştırmaların örnekleminin 639’unu öğrenciler, 128’ini 

emziren kadınlar oluşturmaktadır.  Tezlerin konu dağılımına bakıldığında yükseklisans 

tezlerinin; preeklemsi (2), postpartum (2) ve emzirme (1) konularına yönelik yapıldığı 

belirlenmiştir. Doktora tezlerinin ise jinekoloji-onkoloji (1), preeklemsi (1) ve mizojini (1) 

alanlarında yapıldığı saptanmıştır.  Tezlerin büyük bir kısmı (%87.5) öğrencilerle çalışılmış 

olup, yalnızca bir tezin emziren annelerle çalışıldığı belirlenmiştir. 

Sonuç: Simülasyonun kadın sağlığı hemşireliği eğitimi alanında son yıllarda kullanımının 

giderek arttığı ancak yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu kapsamda gebelik, doğum, 

doğum sonrası, emzirme gibi uygulamaya dayalı bir çok alt başlığa sahip olan kadın sağlığı 

hemşireliğinde simülasyon kullanımının yaygınlaştırılması ve konulara ilişkin kanıt temelli 

çalışmaların arttırılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın sağlığı hemşireliği; simülasyon, eğitim, öğrenci 

SAĞLIK EĞİTİMİNDE DİJİTAL OYUNLARI VE SİMÜLASYONU 

KULLANMANIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI 

Buket DAŞTAN1, Sevilay HİNTİSTAN2 

1Bayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakımı Programı 

2Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

ÖZET 



 

Günümüzde sağlık eğitiminde kullanılan dijital oyunlar ve simülasyon uygulamaları, sağlık 

mesleklerinin geliştirilmesinde ve disiplinler arası eğitimlere fırsat sağlanmasında önemli bir 

araçtır ve bu görüş yaygın olarak kabul edilmektedir. Dijital oyunları ve simülasyon 

uygulamalarının birçok avantajı vardır. Dijital oyunlar, bir öğretim aracı olarak, yetişkin 

öğrenimi için oldukça uygundur ve deneyimsel tekrarlayan öğrenme için fırsat 

sağlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerin ilgisini çekmek, bilgi, tutum ve uygulama edinimini 

geliştirerek öğrencilerin bireyselleşmesine izin vermekte, öğrenme sürecini ve öğrenme 

sonuçlarını iyileştirmekte, öğretmen, öğrenci ve sağlık sistemindeki hedef kitle için pratik 

yararlar sağlamaktadır. Dijital eğitici oyunların uygulanması, öğretmen ve öğrenci arasında 

daha fazla işbirliği için sıradan öğretme ve öğrenme bağlamlarının ötesinde güvenli bir sanal 

müfredat ve ders dışı eğitim alanı oluşturmaktadır. Dijital oyunlar başarılı bir şekilde 

benimsenirse, hasta-uygulayıcı ilişkisini de geliştirebilmektedir. Öğrenci eğitiminde 

simülasyon kullanımı ise öğrencinin güvenini ve eleştirel düşünmesini artırabilmekte ve bu da 

uygulamada daha az hata yapılmasına yol açabilmektedir. Uygulamada öğrenciler denetimli 

bir ortamda olsalar bile hastalara zarar verme korkusu nedeniyle becerilerini gerçekleştirme, 

hatta becerilerini nasıl gerçekleştirecekleri konusunda iletişim kurma korkusu bile 

yaşayabilmektedir. Oyun oynama ve simülasyonlar, hastaya zarar verme korkusunun olmadığı 

bir ortam sağlayarak bu korkuların bastırılmasına yardımcı olabilmektedir. Çok sayıda 

çalışma, bir hastaya zarar vermemek için bu tür ortamların yaratılmasının önemini özellikle 

belirtmektedir. Dijital oyun ve simülasyon uygulamalarının dezavantajlarına bakıldığında ise 

rekabetçi yapıları ve üretim masrafları nedeniyle, oyunların bazı öğrenciler için tehdit edici ve 

göz korkutucu olduğu bildirilmektedir. Ayrıca, disiplinler arası uzman bağımlılığı, zaman 

alıcı yapısı, öğrenme stili bağımlılığı nedenleri ile öğrencilerin işbirliği yapmasında 

isteksizliğe neden olmakta, oyun ve simülasyon uygulamalarında başarısızlığa yol açmaktadır. 

Oyuncunun oyun sırasında fiziksel duruşu ve uzun süre hareketsiz oturması, oyuncuların kas-

iskelet sağlığını tehlikeye atacak olması da ayrı bir dezavantajdır. Oyuncular, oyun 

koşullarının getirdiği stresle birlikte öfke ve sıkıntı gibi psikolojik; kas gerginliği, ağız 

kuruluğu, parmakların yapışması, çenelere baskı, çarpıntı gibi fizyolojik bazı semptomlarda 

yaşayabilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Hasta Simülasyonu, sağlık eğitimi, oyun, teknoloji 

SAĞLIK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYONUN KULLANILMASI: EĞİTİME 

ENTEGRASYON 

Ayşe AKALIN 

Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Düzce 

ÖZET 

Giriş ve Amaç: Sağlık eğitiminde simülasyonun kullanılması interaktif bir öğretim ve 

öğrenme ortamı sağlayarak teorik bilginin beceriye dönüştürülmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Bir öğretim stratejisi olarak simülasyonun sağlık eğitiminde önemi gün 

geçtikçe artmakta ve sağlık eğitimi programlarında eğitim stratejisi olarak entegrasyonu 

hızlanmaktadır. Bu çalışmada sağlık eğitimine simülasyonun entegrasyon süreci için bir 

rehber sunulması amaçlanmıştır.  



 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada sağlık bilimleri eğitim programlarına simülasyon eğitim 

modelinin entegrasyonu ile ilgili literatür incelenmiştir.  

Bulgular: Simülasyon eğitim modelinin entegrasyonuna yönelik “ekibin oluşturulması, 

analiz, planlama, kaynakların geliştirilmesi, uygulama, değerlendirme ve revizyon” olmak 

üzere yedi aşamalı bir süreç tanımlanmaktadır. Bu aşamalardan ilki simülasyonun müfredata 

entegrasyon sürecinin yönetimi ve değerlendirilmesinde rol alacak olan ekibin 

oluşturulmasıdır. İkinci aşama analiz olup bu aşama müfredattaki boşluklar ve eksikliklerin 

tanımlanarak sorun alanlarına yönelik çözüm önerilerinin oluşturulmasını kapsamaktadır. 

Üçüncü aşama olan planlama aşaması simülasyonun maliyetine yönelik bütçenin 

oluşturulması ve alınacak ekipmanların belirlenmesini içermektedir. Dördüncü aşama 

kaynakların geliştirilmesi olup uygulama aşamasında karşılaşılan problemler ya da ekip 

içerisinde yer alan öğretim elemanlarının gelişimine yönelik alternatif planların 

oluşturulmasını içermektedir. Beşinci aşama uygulama olup entegrasyon sürecindeki problem 

ve zorluklara alternatif planların uygulamaya geçirilmesi yada ek çözüm yollarının 

bulunmasını kapsamaktadır. Altıncı aşama olan değerlendirme aşaması simülasyonun eğitim 

modeli olarak etkinliğinin belirlenmesine yönelik uygulama planının değerlendirilmesini 

içermektedir. Son aşama ise revizyon olup değerlendirme aşamasında tespit edilen alanlara 

yönelik ilgili revizyonların yapılmasını içermektedir.  

Sonuç: Simülasyon modelinin sağlık eğitimine entegrasyonunda ortak bir bakış açısı ve dil 

kullanımı ve fikir birliği entegrasyon sürecine rehberlik sağlamaktadır. Uygulama 

aşamasındaki zorluklar entegrasyon sürecini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu kapsamda 

sağlık eğitim programlarında yer alan simülasyon modelinin etkinliğini değerlendiren daha 

fazla çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır.  

Anahtar sözcükler: Sağlık eğitimi, simülasyon, eğitime entegrasyon 

 

SİMÜLASYON EĞİTİMİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL 

DÜŞÜNME BECERİLERİNE ÜZERİNE ETKİSİ  

Buket DAŞTAN1, Sevilay HİNTİSTAN2 

1Bayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakımı Programı 

2Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

ÖZET 

Hemşirelik eğitiminde teorik bilgi, gerçek yaşamda pratikle bütünleştirilir ve öğrencilere 

problem çözme becerilerini geliştirmeleri öğretilir. Hemşirelik öğrencilerinin doğrudan 

klinikte hasta bakımı sağlama ve probleme dayalı klinik durumlarla başa çıkma fırsatları; 

klinik uygulama imkânlarındaki değişiklikler, hasta güvenliği sorunları ve etik kaygılar 

nedeniyle giderek azalmaktadır. Bu durumda hemşirelik öğrencilerinin klinik ve karar verme 

becerilerini geliştirme fırsatları azalmakta ve mezun hemşirelerin temel psikomotor 

becerilerinde yetkin olmadığına dair endişeleri artmaktadır. Hemşirelik eğitiminde simülasyon 

uygulamaları, hemşirelik öğrencilerinin teorik ve klinik becerilerini geliştirme ve bilgilerine 

entegre etmelerine olanak tanımaktadır. Hemşirelik öğrencileri, simülasyon tabanlı klinik 

eğitim yoluyla hastanın güvenliğinden ödün vermeden çeşitli gerçek vaka örnekleri ile klinik 

ve karar verme becerilerini geliştirme fırsatı bulmaktadır. Hemşirelikte klinik karar verme, 

hasta sonuçlarını etkiler. Eleştirel düşünme, klinik karar vermede kilit bir faktördür. Eleştirel 

düşünme; tek bir çözüme sahip olmayan hemşirelik sorunları hakkında yansıtıcı ve mantıklı 



 

düşünme ve neye inanılacağına ve ne yapılacağına karar vermeye odaklanmak olarak 

tanımlanmaktadır. Sağlık hizmetindeki küresel değişiklikler, karmaşık klinik durumları etkili 

bir şekilde yönetebilen eleştirel düşünme becerilerine sahip hemşireler gerektirir. Hemşirelik 

öğrencilerinin, sağlık hizmeti sağlayıcıları olarak, uygun kararlar alabilmeleri ve 

karşılaştıkları klinik sorunları çözebilmeleri için eleştirel düşünenler olmaları gerekir. İlgili 

literatürün gözden geçirilmesi sonucunda, lisans hemşirelik programlarında eleştirel düşünme 

becerilerini artırmak için simülasyon kullanımı konusunda çelişkili sonuçların üretildiği 

görülmektedir. Literatürde, insan benzeri mankenler kullanan simülasyonun yeni mezun 

hemşirelerin eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerilerini geliştirmek için iyi bir 

strateji olduğu, insan hasta simülatörlerinin hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme 

becerilerini geliştirebileceği ve klinik uygulamalarına yardımcı olabileceği bildirilmektedir. 

Bazı çalışmalar simülasyon eğitiminin eleştirel düşünme üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu 

ortaya koysa da özellikle ortaya çıkan etkiler kontrol grupları ile karşılaştırıldığında, 

çalışmaların yarısında gözlemlenen etki istatistiksel olarak anlamlı olmamıştır. Bu nedenle, 

öğrencilerin eleştirel düşünmesini teşvik etmek için simülasyon eğitimine ne kadar maruz 

kalmanın gerekli olabileceği konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Anahtar kelimeler: Eleştirel düşünme, simülasyon eğitimi, hemşirelik öğrencileri 

 

KARACİĞER TRANSPLANTASYONU SONRASI UYGULANAN FİZYOTERAPİ 

PROGRAMI:FİZİKSEL UYGUNLUK VE HAREKETLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ 

Seda BAYRAKTAR1, Emine ATICI1 

1İstanbul Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, karaciğer transplantasyonu sonrası solunum egzersizlerine ek 

olarak uygulanan egzersiz programının fiziksel uygunluk, hareket düzeyleri ve kinezyofobi 

üzerine olan etkilerini araştırmaktır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya karaciğer nakli olan 40 birey dâhil edildi. Bireyler basit 

randomizasyon yöntemi ile iki gruba ayrıldı. 1. Gruba solunum egzersizleri, 2. Gruba ise 

solunum egzersizlerine terapatik egzersizler ilave edildi. Hastalar tedavi programına 4 hafta 

boyunca günde 1 seans haftada 5 gün alındı. Bireylerin fiziksel ve demografik özellikleri 

kaydedildi. Fiziksel uygunluk ‘’Seniorfitnes test’’, Hareket düzeyi, "Hasta Hareketlilik Ölçeği 

ve Gözlemci Hareketlilik Ölçeği", kinezyofobi "Tampa Kinezyofobi Ölçeği 

(TKÖ)"kullanılarak değerlendirildi. 

Sonuç:‘’Senior Fitness Test’’sonuçlarına göre, aerobik endurans, alt ekstremite kas 

enduransı, dinamik denge ve çeviklik parametrelerinde gelişme 2. grupta anlamlı şekilde 

yüksekti (p:0,026; p:0,001)."Hasta Hareketlilik Ölçeği" sonuçlarında ağrı toplam skoru, 

zorluk yaşama derecesi toplam skoru ve genel toplam skorlarının tamamında tedavi sonrası 

grup için anlamlı fark görülmüştür. 2. Gruptaki gelişim1. Gruba göre anlamlı farklılık 

göstermiştir (p<0.05). Gözlemci Hareketlilik Ölçeği ve Tampa Kinezyofobi Ölçeği 

skorlarında tedavi sonrası her iki grupta da grup içi anlamlı bir azalma görülürken (p<0,001), 

gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05).  



 

Tartışma: Sonuç olarak, karaciğer transplantasyonu sonrası solunum egzersizlerine ek olarak 

uygulanan egzersiz programı fiziksel uygunluğu arttırırken, hareket düzeyi ve kinezyofobi 

üzerinde olumlu etkilere neden olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel uygunluk, Hareket Düzeyi, Karaciğer Transplantasyonu, 

Kinezyofobi 

 

 

 

 


