
SAĞLIK PROGRAMLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN 

KLİNİK UYGULAMALARDAN BEKLENTİLERİ VE 

KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

4-5 Haziran 2015 tarihinde I. Ulusal Şişli Sempozyumu bildiri 

kitabında yayınlanmıştır. 

 

 

 

 

Sema KOÇ Gökçe BAĞCI 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 

 

 

 
ÖZET 

 

 

 
Verilen Eğitimin temel amacına ulaşabilmesi için, biz eğitimcilerin ülkenin gerek- 

sinimleri doğrultusunda, sağlık programı mezunlarından beklenen işlevler ve bu iş- 

levleri yerine getirmek için mezunların sahip olması gereken yeterlilikler üzerinde 

ciddiyetle düşünmesi ve eğitimi bu yeterlilikleri sağlayacak şekilde düzenlemesi 

gerekir. Bu nedenlerle bu çalışma, bir meslek yüksekokulunun sağlık programla- 

rında okuyan öğrencilerinin klinik uygulamalardan beklentilerini ve karşılaştıkları 

güçlükleri değerlendirmek, amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. 
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EXPECTATIONS OF CLINICAL APPLICATIONS STUDENTS IN 

HEALTH PROGRAMS AND EVALUATION OF THE DIFFICULTIES 

ENCOUNTERED 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 
To achieve the basic purpose of the given training, we according to the needs of the coun- 

try of educators, health programs expected of graduate studies and earnestly consider the 

qualifications should have the graduates to carry out this work and training must organize 

to provide this capability. For these reasons this study, vocational high expectations of the 

students studying in the clinical practice of health programs and to assess the difficulties 

they face in order was planned. 
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ÖZET 

 

 

Eğitim süreci, öğrencilerin kendi disiplinlerine ilişkin bilgi, beceri, tutum ve etik 

standartları içselleştirmesine ve bunları davranışlarının bir parçası haline getirme- 

sine katkı sağlamalıdır (Karaöz, 2003). Sağlık bakımı ile ilgili eğitimde temel ilke, 

öğrencilerin etkili ve uygun bakımı sağlamak üzere hazırlanmalarıdır. Bu hazırlıkta 

klinik öğretim her zaman eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olmuştur (Aytekin, 

Özer ve Beydağ, 2009). Uygulamaya dayalı tüm disiplinlerin eğitim programların- 

da olduğu gibi, Hemşirelik ve Sağlık Yüksek Okullarında teorik bilgi ve uygulama 

birbirini tamamlamalıdır (Çalışkan ve Akgöz, 2005). 

Bu eğitim sürecinde öğrenci bir taraftan gerekli kuramsal bilgileri alırken, diğer ta- 

raftan da uygulama alanlarında edindiği bilgileri uygulamaya ve bunları davranışa 

dönüştürmeye çalışır (Karaçay ve Sevinç, 2010). 
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Klinik eğitim teorik bilgi ile uygulamanın bütünleşmesini, öğrencilerin gerçek or- 

tamda yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlar. Hedef, önce öğrencilerin psiko- 

motor becerilerinin geliştirilmesini sağlamak, sonra teorik bilgilerini teknik bece- 

rileri ile birleştirerek/ bütünleştirerek kalıcı davranış değişiklikleri oluşturmaktır 

(Çalışkan ve Akgöz, 2005). 

Klinik eğitim, öğrencinin eleştirel düşünme, analiz etme, psikomotor, iletişim ve 

yönetim becerilerinin geliştirmeyi ve kendine güven duygusunu arttırmayı amaçlar 

( Karaçay ve Sevinç, 2010). Aynı zamanda klinik eğitim öğrenciye klinik ortamda, 

genel hasta ve onun sorunları ile baş etmeye çalışma, teorik bilgisini uygulamada 

kullanma ve sentez etme, psikomotor ve entelektüel becerilerde yeterli hale gelme, 

eleştirel düşünme, problem çözme, gözlem yapma, karar verme, ekip çalışmasına 

katılma ve gelecek rollere hazırlanma gibi fırsatları verir (Aytekin, Özer ve Bey- 

dağ, 2009). 

Eğitim açısından uygun bir klinik uygulama alanı, öğrenmeye yardım edici bir 

atmosfere sahip olmalıdır. Öğrenmeye yardım edici atmosfere sahip uygulama 

alanları, eğitim hedeflerine uygun hasta gruplarının bulunduğu, öğrencilerin ye- 

tişkin bireyler olarak görüldüğü, uygulamalar sırasında bilgi verilerek öğrencinin 

soru sormasının teşvik edildiği, zamanında ve yapıcı geri bildirimlerin verildiği ve 

öğrencinin problem çözme, zaman yönetimi, profesyonel karar verme gibi yete- 

neklerini ortaya çıkarmalarını sağlayan ortamlardır (Ünver, Çınar, Yüksel, Şahiner, 

Seven ve Yava, 2013). 

Yeterli klinik eğitimci desteği, klinik uygulama alanının geliştirilmesi ve izlen- 

mesi, öğrencilerin uygun kliniklere yerleştirilmesinde hastane yönetimi ile artmış 

işbirliği pratikte öğrenmeyi destekleyen üç unsurdur (Çalışkan ve Akgöz, 2005). 

Bununla birlikte yapılan çalışmalar, klinik uygulamaların öğrenciler için stres 

oluşturması, kısa süreli olması, beceri odaklı olması, klinik ortamın öğrenme he- 

deflerini karşılamaması, rol modeli görmekteki sorunlar ve iş merkezli çalışmalar 

nedeniyle tam olarak istendik şekilde uygulanamadığını göstermektedir (Ünsal, 

Öcal, Demiral, Alsan ve Karadeniz Mumcu, 2013). 

Uygulamalı öğretimin yer aldığı klinik ortamlarda eğitimci ve öğrenci arasında 

dershane ortamındaki ilişkilerden farklı olarak daha yoğun ve birebir ve gerçeğe 

daha yakın bir etkileşim söz konusudur. Tüm öğrenmeler sosyal bir ortamda yer 

almakla birlikte klinikuygulamalı öğretim ortamı geleneksel akademik ortamdan 

 
çok daha fazla değişken içermektedir. Klinik uygulamadaki eğitimcinin davranış 

değişiklikleride öğretim ortamında etkili olabilmektedir(Aytekin, Özer ve Beydağ, 

2009). 

Klinik eğitimde klinik personelde öğrencilerin güçlük yasamasına neden olmak- 

tadır. Sağlık çalışanlarının kendi alanlarındaki otonomi derecesi, öğrencilerle kur- 

dukları ilişki, onlara bakış açıları öğrencilerin güçlük yasamasına neden olmakta- 

dır (Aytekin, Özer ve Beydağ, 2009). 

Verilen Eğitimin temel amacına ulaşabilmesi için, biz eğitimcilerin ülkenin gerek- 

sinimleri doğrultusunda, sağlık programı mezunlarından beklenen işlevler ve bu 

işlevleri yerine getirmek için mezunların sahip olması gereken yeterlilikler üzerin- 

de ciddiyetle düşünmesi ve eğitimi bu yeterlilikleri sağlayacak şekilde düzenleme- 

si gerekir. 

Bu nedenlerle bu çalışma, bir meslek yüksekokulunun sağlık programlarında oku- 

yan öğrencilerinin klinik uygulamalardan beklentilerini ve karşılaştıkları güçlükle- 

ri değerlendirmek, amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. 

 

 

1. GİRİŞ 

 
Eğitim süreci, öğrencilerin kendi disiplinlerine ilişkin bilgi, beceri, tutum ve etik 

standartları içselleştirmesine ve bunları davranışlarının bir parçası haline getir 

 

mesine katkı sağlamalıdır. Sağlık bakımı ile ilgili eğitimde temel ilke, öğrencile- 

rin etkili ve uygun bakımı sağlamak üzere hazırlanmalarıdır. Bu hazırlıkta klinik 

öğretim her zaman eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Uygulamaya 

dayalı tüm disiplinlerin eğitim programlarında olduğu gibi, Hemşirelik ve Sağlık 

Yüksek Okullarında teorik bilgi ve uygulama birbirini tamamlamalıdır. Bu eğitim 

sürecinde öğrenci bir taraftan gerekli kuramsal bilgileri alırken, diğer taraftan da 

uygulama alanlarında edindiği bilgileri uygulamaya ve bunları davranışa dönüş- 

türmeye çalışır. 

 

Klinik eğitim teorik bilgi ile uygulamanın bütünleşmesini, öğrencilerin gerçek or- 

tamda yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlar. Hedef, önce öğrencilerin psiko- 

motor becerilerinin geliştirilmesini sağlamak, sonra teorik bilgilerini teknik bece- 
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rileri ile birleştirerek/ bütünleştirerek kalıcı davranış değişiklikleri oluşturmaktır. 

Klinik eğitim, öğrencinin eleştirel düşünme, analiz etme, psikomotor, iletişim ve 

yönetim becerilerinin geliştirmeyi ve kendine güven duygusunu arttırmayı amaç- 

lar. Aynı zamanda klinik eğitim öğrenciye klinik ortamda, genel hasta ve onun 

sorunları ile baş etmeye çalışma, teorik bilgisini uygulamada kullanma ve sentez 

etme, psikomotor ve entelektüel becerilerde yeterli hale gelme, eleştirel düşünme, 

problem çözme, gözlem yapma, karar verme, ekip çalışmasına katılma ve gelecek 

rollere hazırlanma gibi fırsatları verir. 

 

Eğitim açısından uygun bir klinik uygulama alanı, öğrenmeye yardım edici bir at- 

mosfere sahip olmalıdır. Öğrenmeye yardım edici atmosfere sahip uygulama alan- 

ları, eğitim hedeflerine uygun hasta gruplarının bulunduğu, öğrencilerin yetişkin 

bireyler olarak görüldüğü, uygulamalar sırasında bilgi verilerek öğrencinin soru 

sormasının teşvik edildiği, zamanında ve yapıcı geri bildirimlerin verildiği ve öğ- 

rencinin problem çözme, zaman yönetimi, profesyonel karar verme gibi yetenekle- 

rini ortaya çıkarmalarını sağlayan ortamlardır. 

 

Yeterli klinik eğitimci desteği, klinik uygulama alanının geliştirilmesi ve izlen- 

mesi, öğrencilerin uygun kliniklere yerleştirilmesinde hastane yönetimi ile artmış 

işbirliği pratikte öğrenmeyi destekleyen üç unsurdur. Bununla birlikte yapılan ça- 

lışmalar, klinik uygulamaların öğrenciler için stres oluşturması, kısa süreli olması, 

beceri odaklı olması, klinik ortamın öğrenme hedeflerini karşılamaması, rol modeli 

görmekteki sorunlar ve iş merkezli çalışmalar nedeniyle tam olarak istendik şekil- 

de uygulanamadığını göstermektedir. 

 

Uygulamalı öğretimin yer aldığı klinik ortamlarda eğitimci ve öğrenci arasında 

dershane ortamındaki ilişkilerden farklı olarak daha yoğun ve birebir ve gerçeğe 

daha yakın bir etkileşim söz konusudur. Tüm öğrenmeler sosyal bir ortamda yer 

almakla birlikte klinik uygulamalı öğretim ortamı geleneksel akademik ortamdan 

çok daha fazla değişken içermektedir. Klinik uygulamadaki eğitimcinin davranış 

değişiklikleri de öğretim ortamında etkili olabilmektedir. 

 

Klinik eğitimde klinik personelde öğrencilerin güçlük yasamasına neden olmak- 

tadır. Sağlık çalışanlarının kendi alanlarındaki otonomi derecesi, öğrencilerle kur- 

dukları ilişki, onlara bakış açıları öğrencilerin güçlük yasamasına neden olmak- 

tadır. Verilen eğitimin temel amacına ulaşabilmesi için, biz eğitimcilerin ülkenin 

 
gereksinimleri doğrultusunda, sağlık programı mezunlarından beklenen işlevler ve 

bu işlevleri yerine getirmek için mezunların sahip olması gereken yeterlilikler 

üzerinde ciddiyetle düşünmesi ve eğitimi bu yeterlilikleri sağlayacak şekilde 

düzenlemesi gerekir. Bu nedenlerle bu çalışma, bir meslek yüksekokulunun sağlık 

programlarında okuyan öğrencilerinin klinik uygulamalardan beklentilerini ve kar- 

şılaştıkları güçlükleri değerlendirmek, amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. 

 

2. GEREÇ YÖNTEM 

 
2.1. Araştırmanın Amacı ve Türü 

 
Yükseköğretim kurumlarında kalite geliştirme çalışmalarının en önemli gösterge- 

lerinden biri, eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerin memnuniyetinin değer- 

lendirilmesidir. 

 

Bu çalışma, bir meslek yüksekokulunun sağlık programlarında okuyan öğrencile- 

rinin klinik uygulamalardan beklentilerini ve karşılaştıkları güçlükleri değerlendir- 

me, amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. 

 

2.2 Araştırmanın Yeri ve Zamanı 

 
Araştırma İstanbul il sınırları içerisinde bulunan bir Vakıf Meslek Yüksekokulunda 

2014-2015 öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. 

 

2.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

 
Araştırmanın genel evrenini Sağlık Programlarında okumakta olan öğrenciler 

oluştururken, çalışma evrenini bir Vakıf Meslek Yüksekokulunun Sağlık bölüm- 

lerinde okuyan öğrencileri ( N= 581) oluşturmaktadır. Araştırmaya alınan sağlık 

programları İlk ve Acil Yardım (n=135) , Yaşlı Bakımı (n=91), Fizyoterapi (n=42), 

Radyoterapi (n=80), Sağlık Kurumları İşletmeciliği (n=153) ve Tıbbi Doküman- 

tasyon ve Sekreterlik (n=80) programlarıdır. Örneklem seçiminde tesadüfi taba- 

kalı örneklem türü kullanılmıştır. Örneklem olarak araştırmaya gönüllü katılmak 

isteyen ve uygulamaya çıkmış olan sağlık programı öğrencileri alınmıştır. Henüz 

uygulamaya çıkmamış olan sağlık bölümü öğrencileri örneklem kapsamına dahil 

edilmemiştir. 
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2.4. Veri Toplama Aracı 

 
Veri toplama aracı olarak, sağlık programlarında okuyan öğrencilerinin klinik uy- 

gulamalardan beklentileri ve karşılaştıkları güçlüklerinin değerlendirilmesine ilişin 

yazılı kaynak taranarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanıl- 

maktadır. Anket formu öğrencilerin demografik bilgilerini, klinik uygulamalardan 

beklentilerini ve klinik uygulamalarda karşılaştıkları sorunları içeren sorulardan 

oluşmaktadır. Anket formunun pilot uygulaması aynı Meslek Yüksekokulu’nun ör- 

neklem dışında tutulacak olan 10 öğrencisi ile yapılmıştır. Pilot uygulama sonrası 

forma son hali verilmiştir. Veriler araştırmacılarca sadece araştırmanın bulguları 

olarak değerlendirilip gizli tutulmuştur. 

 

2.5. Veri Toplama Aracının Uygulanması 

 
Formlar uygulanmadan önce katılımcılara çalışmayla ilgili bilgi verilecek ve çalış- 

maya alınan öğrencilerden sözel izin, uygulamanın yapıldığı okulun müdüründen 

ise yazılı izin alınmıştır. 

 

2.6. Verilerin Değerlendirilmesi 

 
Araştırmadan elde edilen veriler araştırmacılar tarafından SPSS (Statical Program 

For Social Sciences) paket programı kullanılarak bilgisayara girilecek ve yine aynı 

bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi sayı ve yüzde- 

lik hesabı ile yapılmıştır. 

 

2.7. Araştırmanın Etik Boyutu 

 
Araştırmada etik ilkelere bağlı çalışılmıştır. Anket formlar uygulanmadan önce uy- 

gulamanın yapıldığı okulun müdüründen yazılı izin, öğrencilerden ise sözel izin 

alınmıştır.Örneklem grubuna dahil olan öğrencilere anketler uygulanırken gönül- 

lülük ilkesi esas alınmıştır. Gönüllülük ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda kurumun 

ve katılımcıların isimlerine yer verilmemiştir. 

 

3. BULGULAR 

 
Araştırma kapsamına alınan 469 öğrencinin yaş ortalaması 20,7 olup; araştırmaya 

katılan öğrencilerin %64’ü bayan, % 36’sı erkektir. 

 

 

 
Grafik 1’de öğrencilerin %54’ü okuduğu bölümü sevdiklerini, %27’si kısmen sev- 

diklerini, %19’u sevmediklerini belirtmişlerdir. 
 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 
Grafik 2’de öğrencilerin okudukları bölümü seçme nedenlerine yönelik sorulan 

soruya verdikleri cevaplar sırasıyla; mesleği sevdiğim için (%32), iş imkanı fazla 

olduğu için (%24), çevre önerisiyle (%18), ÖSS puanım yettiği için (%15), ailem 

istediği için (%11) şeklinde olmuştur. 
 

 
*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
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Grafik 3’de Öğrencileri meslekleri ile ilgili en çok tedirgin eden konular; çalışma 

şartlarının zorluğu (%24), aylık gelirinin az olması (%21), mesleki ilerlemenin güç 

olması (%20), mesleki sorumluluğun fazla olması (%14), teorik bilginin yetersiz 

olabileceği (%12), uygulamada kendini yetersiz hissetmek (%9) olarak tespit edil- 

miştir. 

 
 

 

Grafik 4’de öğrencilerin %44’ü klinik uygulamaya ayrılan süreyi yetersiz bulur- 

ken, %19’u kısmen yeterli, %37’si ise yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. 

 

 

Grafik 5’de öğrencilerin %48’i okullarında onlarla beraber staja çıkan öğretim ele- 

manı sayısını yeterli bulurken, %36’sı yetersiz, %16’sı ise kısmen yeterli bulmak- 

tadırlar. 

 
Grafik 6’da öğrencilerin %47’si uygulamalar esnasında keyifle ve huzurla öğrenme 

imkanı bulabildiklerini ifade ederken; %28’i kısmen keyif aldıklarını, %25’i ise 

keyifle öğrenme imkanı bulamadıklarını ifade etmişlerdir. 
 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 
Grafik 7’de hastaneye ilk staja başladığınızda ilk ne hissetiniz sorusuna öğrenci- 

lerin verdikleri yanıtlar sırasıyla; harika işte benim yerim sonunda staja başladım 

(%42), çok endişelendim (%25), hastaları acı içinde görünce üzüntüye kapıldım 

(%19,8) , ben buraya ait değilim (%13) bu mesleği yapamam olmuştur. 

 

Grafik 8’de öğrencilerin %37’si staj alanında kendilerine soyunma odası, giyin- 

me odası, yemek vb. gibi imkanlar sunulduğunu ifade ederken, %33’ü bu gibi 

imkanlar sunulmadığını, %30’u ise kısmen bu gibi imkanların sunulduğunu ifade 

etmişlerdir. 
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Grafik 9’da öğrencilerin %40’ı okul yönetiminin stajla ilgili problemlerine çözüm 

bulmadığını ifade ederken; %33’ü çözüm bulunduğunu fakat geç bulunduğunu 

belirtmişlerdir. Öğrencilerin sadece %27’si stajla ilgili yaşadıkları sorunlara okul 

yönetimi tarafından kısa sürede çözüm bulunduğunu ifade etmişlerdir. 

 

 
Grafik 10’da Teorik derslerde aldıkları eğitimi ne derece uygulama imkânı bulduk- 

larına yönelik soruya öğrencilerin; %34’ü orta derecede yeterli, %20’si yetersiz, 

%19’u oldukça yeterli, %18’i yeterli, %9’u ise oldukça yetersiz cevabını vermiş- 

lerdir. 

 
Grafik 11’de uygulamalarda hocaların rol model olması ile ilgili sorulan soruya 

öğrencilerin; %51’i evet, %30’u evet ama yetersiz, %19’u hayır cevabını vermiş- 

lerdir. 
 

 
Grafik 12’de uygulama performanslarının hocalar tarafından ne ölçüde gözlendiği- 

ne yönelik soruya öğrencilerin; %32’si çok iyi, %29’u iyi, %24’ü orta, %10’u kötü, 

%5’i ise çok kötü yanıtını vermişlerdir. 
 
 

 

Grafik 13’de öğrencilerin sadece %34’ü stajda en çok yardımı hocalarından aldık- 

larını ifade etmişlerdir. Geri kalan %66’sı ise hemşire, sınıf arkadaşı, hastane per- 

soneli, doktor, tıbbi sekreter, Paramedik/ATT gibi genelde hastane çalışanlarından 



I. Ulusal Şişli Sempozyumu 

294 293 

 

 

 

 

 
ve sınıf arkadaşlarından yardım aldıklarını belirtmişlerdir. 

 

Grafik 14’de korkusuz stressiz kendinden emin uygulamayı kimin yanında yapar- 

sınız? Sorusuna öğrencilerin sadece%18’i hocalarımın yanında cevabını vermiş- 

lerdir. Öğrencilerin %32’si hastane çalışanlarının, %30’u tek başımayken, %20’si 

arkadaşlarımın yanında yanıtını vermişlerdir. 

 

Grafik 15’de öğrencilerin uygulamalar esnasında karşılaştığınız sorunlara verdi- 

ğiniz ilk tepki sorusuna verdikleri cevaplar sırasıyla; bilirkişiye danışmak (%48), 

duruma göre farklı tepki vermek (%23), kendince çözüm yolları aramak (%15), 

hakkını savunmak (%8), sessiz kalmak (%6) yanıtları olmuştur. 

 

 
 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 
Grafik 16’da öğrencilerin %56’sı klinik uygulamalarda hocalarıyla problem yaşa- 

madığını ifade ederken, %44’ü problem yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Problem 

yaşadığını belirten öğrencilerin yaşadıkları problemler sırasıyla; hocam benimle 

fazla ilgilenmedi, hocam beni hasta önünde sorguladı, hocam yetersiz, hocam oto- 

riter, hocam beni diğer hastane çalışanlarının önünde sorguladı, hocam beni ren- 

cide etti ve hocam diğer hastane çalışanları beni azarladığında arkamda durmadı 

şeklinde belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
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Grafik 17’de öğrencilerin klinik uygulamada öğretim görevlilerinden beklentile- ri 

sırasıyla; yeterli klinik denetim ve rehberlik yapması (%22), benim fikirlerime 

önem vermesi (%21), uygulamaları birlikte yapabilme (%14), rol model olma 

(%13), tüm gün yanımızda durma (%12), hataları affedici olması (%7), savunucu 

olması (%7), başkalarının yanında rencide etmemesi olmuştur. 

 
 

 
*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 
Grafik 18’de öğrencilerin klinik uygulamadan beklentileri sırasıyla; Uygulamala- 

ra aktif katılımın desteklenmesi (%20), sağlık ekibinin olumlu yaklaşımı (%16), 

öğretim elamanının anlayışlı ve destekleyici olması (%14), fiziki koşulların iyi ol- 

ması (%12), staj süresinin uzatılması (%11), okulun klinik ortamın seçimini belli 

kriterler doğrultusunda yapması (%11), araştırma olanaklarının sağlanması (%10), 

öğretim elamanlarının sürekli yanında olması (%6) olmuştur. 

 

4. TARTIŞMA 

 
Öğrencilerin %54’ü okuduğu bölümü sevdiklerini, %27’si kısmen sevdiklerini, 

%19’u sevmediklerini belirtmişlerdir. Karadağ ve diğerlerinin (2013) yaptıkları 

çalışmada da bizim çalışmamıza yakın sonuçlar elde edilmiştir. 

 
Bu çalışmada öğrencilerin %55,4’ü okuduğu bölümü severken, %24,0’ı karasız 

olduklarını, %20,6’sı ise sevmediklerini belirtmişlerdir. 

 

Meslek seçimi, meslek seçenekleri arasından bireyin kendisine uygun olana yö- 

nelmesidir. Ancak bu yönelişi, mesleğin konumu, iş olanakları, yetenek, ilgi, aile, 

medya gibi faktörler etkilemektedir. Çalışmamızda, öğrencilerin okudukları bölü- 

mü seçme nedenlerine yönelik sorulan soruya verdikleri cevaplar sırasıyla; mesle- 

ği sevdiğim için (%32), iş imkanı fazla olduğu için (%24), çevre önerisiyle (%18), 

ÖSS puanım yettiği için (%15), ailem istediği için (%11) şeklinde olmuştur. Bir 

başka çalışmada sağlık programı öğrencilerinin mesleği tercih etme nedenleri sıra- 

sıyla; açıkta kalmamak, büyüklerinin isteği, iş imkânının olması, çocukluk hayali 

olması, boşta kalmamak olarak tespit edilmiştir. Karadağ ve diğerlerinin (2013) 

hemşirelik öğrencilerine yönelik yaptıkları çalışmada da mesleği seçme neden- 

leri; iş olanağının fazla olması (%48,3), mesleği sevmesi (%21,6), ailenin isteği 

(%15,5), ve ÖSS puanının yetmesi (%14,5) olarak tespit edilmiştir. Yapılan bir 

başka çalışmada ise, sağlık yüksekokulu öğrencilerinin mesleği seçme nedenle- ri; 

sınav sistemi nedeniyle, iş bulma kolaylığı, ideali olduğu için, sağlık meslek lisesi 

çıkışlı olduğum için şeklinde sıralanmıştır. Görüldüğü gibi yapılan çalışma 

sonuçları bizim çalışmamızla paralellik göstermektedir. Ayrıca bütün çalışmalarda 

mesleği seçmede etkili olan en önemli bulgulardan birinin mesleğin iş imkânları 

olduğunu görmekteyiz. 

 

Çalışmamızda öğrencileri meslekleri ile ilgili en çok tedirgin eden konular; çalışma 

şartlarının zorluğu (%24), aylık gelirinin az olması (%21), mesleki ilerlemenin güç 

olması (%20), mesleki sorumluluğun fazla olması (%14), teorik bilginin yetersiz 

olabileceği (%12), uygulamada kendini yetersiz hissetmek (%9) olarak tespit 

edilmiştir. Başka bir çalışmada; araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %59,57’si 

mesleğin çalışma şartlarından tedirgin olduklarını ifade etmişlerdir. 

 

Öğrencilerin %44’ü klinik uygulamaya ayrılan süreyi yetersiz bulurken, %19’u 

kısmen yeterli, %37’si ise yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. 

 

Çalışmamızda, öğrencilerin %48’i okullarında onlarla beraber staja çıkan öğretim 

elemanı sayısını yeterli bulurken, %36’sı yetersiz, %16’sı ise kısmen yeterli 

bulmaktadırlar. Karadağ ve diğerlerinin (2013) yaptıkları çalışmada da uygulamada 

daha az sorun yaşanması için öğretim elemanlarının sayısının arttırılması gerektiği 
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önerisinde bulunulmuştur. 

 
Öğrencilerin %47’si uygulamalar esnasında keyifle ve huzurla öğrenme imkânı 

bulabildiklerini ifade ederken; %28’i kısmen keyif aldıklarını, %25’i ise keyifle 

öğrenme imkanı bulamadıklarını ifade etmişlerdir. Aydın ve Argun’un (2010) yap- 

tıkları çalışmada ise; bizim çalışmamızın aksine öğrencilerin %75,18’i uygulama- 

lar esnasında keyifle ve huzurla çalışma imkânı bulamadıklarını belirtmişlerdir. 

 

Hastaneye ilk staja başladığınızda ilk ne hissetiniz sorusuna öğrencilerin verdik- 

leri yanıtlar sırasıyla; harika işte benim yerim sonunda staja başladım (%42), çok 

endişelendim (%25), hastaları acı içinde görünce üzüntüye kapıldım (%19,8) , ben 

buraya ait değilim (%13) bu mesleği yapamam olmuştur. Yapılan bir başka çalış- 

mada ise; sağlık yüksekokulu öğrencilerine öğrencilerinin kliniğe çıktıkları ilk gün 

ile uygulama süresince tanımladıkları duygu durumları incelendiğinde; %79,6’sı- 

nın heyecanlı, %48,1’inin endişeli, %38,9’unun korkulu, %35,6’sının sevinçli, 

%22,2’sinin mutlu, %18,5’unun güvenli ve %14,8’inin kendini rahat hissettikleri 

tespit edilmiştir. 

 

Çalışmamızda öğrencilerin %37’si staj alanında kendilerine soyunma odası, 

giyinme odası, yemek vb. gibi imkanlar sunulduğunu ifade ederken, %33’ü bu gibi 

imkanlar sunulmadığını, %30’u ise kısmen bu gibi imkanların sunulduğunu ifade 

etmişlerdir. Atasoy ve Sütütemiz (2014) yaptıkları çalışmada öğrencilerin hemşi- 

relik eğitimine yönelik beklentileri arasında ‘‘hastane ortamında öğrenciler için 

giyinme, seminer odası vb. olmalıdır’’ beklentisini tespit etmişlerdir. Yine başka 

bir çalışmada öğrenciler hastanelerin fiziki yetersizlikleriyle ilgili sorunlarının ba- 

sında daimi ve düzenli bir soyunma odasının bulunmamasını dile getirmişlerdir. 

 

Klinik öğrenme ortamının fiziki koşulları, öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıracak 

kolaylıklara ve olanaklara sahip olmalıdır. Uygulama alanlarında öğrenciler ve 

eğiticiler için; kütüphane, toplantı odaları, giyinme odaları ve yemek olanakları 

sağlanmalıdır. Ama yapılan çalışmalar uygulamalarda öğrenmeyi kolaylaştıracak 

bu olanakların yetersiz olduklarını göstermektedir. 

 

Öğrencilerin %40’ı okul yönetiminin stajla ilgili problemlerine çözüm bulmadığını 

ifade ederken; %33’ü çözüm bulunduğunu fakat geç bulunduğunu belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin sadece %27’si stajla ilgili yaşadıkları sorunlara okul yönetimi 

tarafından kısa sürede çözüm bulunduğunu ifade etmişlerdir. Aydın ve Argun (2010) 

 
yılında yaptıkları çalışmada da bizim çalışmamıza benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

Bu çalışmada; sağlık yüksekokulu öğrencilerinin %61,70’i okul yönetiminin stajla 

ilgili sorunlarına çözüm bulmadığını belirtirken, %36,8’i çözüm bulduğunu fakat 

geç bulduğunu belirtmişler, öğrencilerin sadece %1,42’si kısa sürede çözüm 

bulunduğunu belirtmişlerdir. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin eğitimleri ile ilgili 

görüşlerine yönelik yapılan bir başka çalışma sonuçlarında ‘‘üniversitelerin araç, 

gereç ve altyapı imkânlarının arttırılması ve yöneticilerin bu konuda daha duyarlı 

olmaları gerekliliği’’ vurgulanmıştır. 

 

Teorik derslerde aldıkları eğitimi ne derece uygulama imkânı bulduklarına yönelik 

soruya öğrencilerin; %34’ü orta derecede yeterli, %20’si yetersiz, %19’u oldukça 

yeterli, %18’i yeterli, %9’u ise oldukça yetersiz cevabını vermişlerdir. Hemşire- 

lik öğrencilerinin acil servis klinik uygulamasına yönelik görüşlerinin incelendi- ği 

bir çalışmada; öğrenciler öğrendikleri teorik bilgiyi uygulamada kullanabilme 

durumlarını yeterli (%44,9), orta derece yeterli (%32,1), yetersiz (%9) oldukça 

yeterli (%7,7), oldukça yetersiz (%6,4) olarak belirtmişlerdir. Aydın ve Argun 

(2010) yaptıkları çalışmada öğrenciler aldıkları tüm derslerle ilgili uygulamaya 

çıkamadıklarını ve teorik derslerinde öğrendikleri bilgiyi çok iyi uygulama fırsatı 

bulamadıklarını belirtmişlerdir. Yapılan çalışma sonuçları çalışmamızla benzerlik 

göstermektedir. 

 

Uygulamalarda hocaların rol model olması ile ilgili sorulan soruya öğrencilerin; 

%51’i evet, %30’u evet ama yetersiz, %19’u hayır cevabını vermişlerdir. Gerek te- 

orik derslerde gerekse uygulama alanlarında öğretim elamanının özellikle rol mo- 

delliği ve öğrenciye sağladığı destek, öğrencinin bakım davranışını öğrenmesi ve 

mesleğine saygı duymasının olumlu yönde pekiştirir. Ayrıca uygulama alanlarında 

öğretim elemanlarının yeterli rol model olmaması uygulamada yaşanan sorunların 

temel nedenleri arasındadır. 

 

Uygulama performanslarının hocalar tarafından ne ölçüde gözlendiğine yönelik 

soruya öğrencilerin; %32’si çok iyi, %29’u iyi, %24’ü orta, %10’u kötü, %5’i ise 

çok kötü yanıtını vermişlerdir. Aydın ve Argun’un (2010) yılında yaptıkları ça- 

lışmada da öğrencilerin %40,3’ü uygulama performanslarının hocalar tarafından 

yeterince gözlemlenemediğini belirtmişlerdir. Klinikte hocaların ve öğrencilerin 

beraber toplantı, ders, vaka analizi vb. yapabilecekleri bir toplantı salonunun olma- 

ması bu düşünceye neden olabilir şeklinde düşünülebilir. 
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Öğrencilerin sadece %34’ü stajda en çok yardımı hocalarından aldıklarını ifade 

etmişlerdir. Geri kalan %66’sı ise hemşire, sınıf arkadaşı, hastane personeli, doktor, 

tıbbi sekreter, Paramedik/ATT gibi genelde hastane çalışanlarından ve sı- nıf 

arkadaşlarından yardım aldıklarını belirtmişlerdir. Karadağ ve diğerleri (2013) 

yaptıkları çalışmada öğrenciler uygulama sırasında en çok klinik hemşiresi ve sınıf 

arkadaşlarının yanlarında olduğunu, en az ise öğretim elamanlarının yanlarında 

olduğunu ifade etmişlerdir. Yine yapılan bir başka çalışmada öğrencilerin karşılaş- 

tıkları hastalıklarla ilgili konuları ilk olarak hemşirelere sordukları tespit edilirken, 

aynı çalışmada merak ettiğim konuları hocalara sorarım diyenlerin oranı %6,66 

olarak tespit edilmiştir. 

 

Korkusuz stressiz kendinden emin uygulamayı kimin yanında yaparsınız? Soru- 

suna öğrencilerin sadece%18’i hocalarımın yanında cevabını vermişlerdir. Öğren- 

cilerin %32’si hastane çalışanlarının, %30’u tek başımayken, %20’si arkadaşla- 

rımın yanında yanıtını vermişlerdir. Yapılan bir başka çalışmada da öğrencilerin 

%39,71’i korkusuz stressiz ve kendinden emin bir uygulamayı en iyi yalnız yap- 

tıklarını belirtmişlerdir. 

 

Öğrencilerin uygulamalar esnasında karşılaştığınız sorunlara verdiğiniz ilk tepki 

sorusuna verdikleri cevaplar sırasıyla; bilirkişiye  danışmak  (%48),  duruma  göre 

farklı tepki vermek (%23), kendince çözüm yolları aramak (%15), hakkını 

savunmak (%8), sessiz kalmak (%6) yanıtları olmuştur. Aytekin ve diğerlerinin 

(2009) yaptığı çalışmada öğrencilerin uygulama esnasında karşılaştıkları sorunlara 

verdikleri tepkiler bizim çalışmamızla benzerlik göstermekle olup, sıralaması 

farklıdır. Bu çalışmada öğrencilerin ilk tepkileri; sessiz kalmak (%41,1), duruma 

göre farklı tepki vermek (%29,5), bilirkişiye danışmak ve hakkını savunmak 

(%16,4), kendince çözüm yolları aramak (%13) olarak bulunmuştur. Hastane 

uygulamalarında öğrencilerin yaşamış olduğu sorunlar yetersiz bir eğitim 

almalarına neden olmakta, bunun sonucu olarak meslekte kötü bir icraat olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

Öğrencilerin %56’sı klinik uygulamalarda hocalarıyla problem yaşamadığını ifade 

ederken, %44’ü problem yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Problem yaşadığını 

belirten öğrencilerin yaşadıkları problemler sırasıyla; hocam benimle fazla 

ilgilenmedi, hocam beni hasta önünde sorguladı, hocam yetersiz, hocam otoriter, 

hocam beni diğer hastane çalışanlarının önünde sorguladı, hocam beni rencide etti 

 
ve hocam diğer hastane çalışanları beni azarladığında arkamda durmadı şeklinde 

belirtilmiştir. Yapılan bir başka çalışmada da öğrencilerin %77,1’i öğretim 

elamanının saygı ilkesi ihlali yapmaları nedeniyle sorun yaşadıklarını ifade 

etmişlerdir. Aynı çalışmada öğretim elamanlarının öğrenciye uyguladığı saygı ilke- 

si ihlalleri; hocam beni hasta önünde sorguladı, hocam benimle kinayeli konuştu, 

hocam bana karşı otoriter, hocam beni diğer hastane çalışanları ve hasta yakınları- 

nın gözü önünde sorguladı, diğer hastane çalışanları beni azarladığında hocam be- 

nim arkamda durmadı, hocam bana kaba davrandı, hocam beni rencide etti olarak 

tespit edilmiştir. 

 

Çalışmamızda öğrencilerin klinik uygulamada öğretim görevlilerinden beklentileri 

sırasıyla; yeterli klinik denetim ve rehberlik yapması, benim fikirlerime önem 

vermesi, uygulamaları birlikte yapabilme, rol model olma, tüm gün yanımızda 

durma, hataları affedici olması, savunucu olması, başkalarının yanında rencide 

etmemesi olmuştur. Yapılan bir başka çalışmada öğrencilerin öğretim elamanından 

beklentileri; savunucu olması, anlayışlı olması, motive edici olması, öğrenciye 

yardım edici olması ve klinikte yanında bulunması olarak bulunmuştur. Yine Gör- 

gülü’nün (2001) klinik uygulamalarda öğrencilerin öğretim elamanından beklenti- 

lerini değerlendirdiği çalışmasında öğrencilerin öğretim elamanından beklentileri; 

öğretim elemanının yardım etmesi, anlayışlı olması, yapıcı iletişi kurması, yeterli 

nitelikte olması, yargılayıcı olmaması ve sürekli klinikte olması olarak bulunmuş- 

tur. Bir başka çalışmanın sonucunda ise öğrencilerin klinik uygulamalardan iste- 

nilen kazanımları sağlayabilmeleri için öğretim elamanlarının öğrencinin yanında 

daha uzun süre bulunması ve rol model olması gerektiği vurgulanmıştır. Öğrenci- 

lerin beklentilerinin öğretim elamanı tarafından dikkate alınması eğitimin niteliği 

açısından önemli bir gerekliliktir. 

 

Öğrencilerin klinik uygulamadan beklentileri sırasıyla; Uygulamalara aktif 

katılımın desteklenmesi (%20), sağlık ekibinin olumlu yaklaşımı (%16), öğretim 

elamanının anlayışlı ve destekleyici olması (%14), fiziki koşulların iyi olması 

(%12), staj süresinin uzatılması (%11), okulun klinik ortamın seçimini belli kri- 

terler doğrultusunda yapması (%11), araştırma olanaklarının sağlanması (%10), 

öğretim elamanlarının sürekli yanında olması (%6) olmuştur. Yapılan bir başka 

çalışmada da öğrencilerin öğretim elamanından beklentileri; ‘‘öğretim elamanları 

öğrencisini savunucu olması’’ ve ‘‘profesyonel iletişim becerilerine sahip olmala- 

rı’’ olarak bulunmuştur. Ünver ve diğerlerinin (2013) hemşire öğrencilerin klinik 
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uygulamalardan beklentilerine yönelik yaptıkları çalışmada da sonuçlar; uygula- malara aktif 

katılımın destelenmesi, staj süresinin yeterli olması, sağlık ekibinin iyi yaklaşımı, öğretim 

elamanının anlayışlı ve destekleyici olması, fiziki koşullarının iyi olması ve araştırma 

olanaklarının olması olarak bulunmuştur. 

 

Uygulamalar sırasında öğrencinin yönlendirilmeye, desteklenmeye ve bu desteği hissetmeye 

ihtiyacı vardır. Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar yapılan diğer çalış- ma sonuçları ile 

benzerlik göstermektedir. 

 

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 
Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda; klinik uygulamalar sırasında öğ- rencilerin 

en çok yardımı hastane çalışanları ve arkadaşlarından aldıkları, okul yönetiminin 

öğrencilerinin stajla ilgili sorunlarına kısa sürede çözüm bulmadığı, öğrencilerin, kendinden 

emin, stressiz ve rahat bir uygulamayı öğretim görevlileri- nin yanında yapamadıkları, 

öğrencilerin klinik uygulamaya ayrılan süreyi yetersiz buldukları, öğretim görevlilerinden 

anlayışlı, destekleyici ve savunucu olmalarını bekledikleri, öğretim görevlilerinin öğrenciye 

rol model olmasını ve daha uzun süre yanlarında olmasını istedikleri, öğretim görevlilerinin 

onları rencide etmeme- sini ve bağışlayıcı olmalarını istedikleri, klinik uygulama alanlarında 

fiziki koşul- ların yetersiz (soyunma odası, toplantı odası gibi) olduğu sonuçlarına 

ulaşılmıştır. 

 

Bu sonuçlar doğrultusunda; 

 
 Bu tür araştırmaların öğrencilerin uygulamalar hakkında duygu, düşünce ve bek- lentilerinin 

daha net bir şekilde belirlenmesi ve sorunlara çözüm yolu bulunabil- mesi için periyodik 

olarak tekrarlanması ve sonuçlarının öğrenci eğitiminde kul- lanılması, 

 Her klinik uygulama öncesi öğrencilerin beklentileri ve uygulamanın hedefleri ko- nuşulmalı 

ve uygulama sonunda hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı konusunda değer- lendirme yapılması, 

 Meslek yüksekokullarının klinik uygulamalar için araç, gereç ve altyapı imkanları- nı 

arttırmaları ve yöneticilerin staj konusunda öğrenciye daha fazla destek olması, 

 
 Klinik uygulamalarda öğrencileri yönlendirebilecek, denetleyebilecek ve değer- 
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lendirebilecek yeterli sayıda öğretim görevlisinin olması, 

 
 Öğrencilerin klinik uygulamalardan yeterli kazanımları sağlayabilmeleri için; 

Öğretim elemanlarının uygulamalarda öğrenciyle maksimum düzeyde birlikte 

olarak iyi bir rol model ve rehber olması, 

 

 Öğretim elamanının öğrenciyi savunucu olması, hataları karşısında rencide 

etmemesi ve öğrencilerini uygun bir dille uyarması, 

 

 Klinik öğrenme ortamının fiziki koşullarının öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıra- 

cak şekilde düzenlenmesi (toplantı, giyinme, soyunma odası ve yemek imkânları 

vb.) 

 

 Klinik örenme ortamının öğrencinin yararına düzenlenebilmesi için, okul ve uygu- 

lama alanlarında çalışan kişilerin öğrenci eğitiminde iş birliğinin önemine inanma- 

ları ve bu amaçla ortak politikalar oluşturmaları, 

 

 Bu araştırmanın farklı üniversitelerin sağlık programlarında okuyan öğrencileri de 

içine alarak daha geniş bir örnekleme uygulanması ve 

 

 Öğrencilerin öğretim elemanlarından beklentilerine yönelik ayrı bir çalışma 

yapılması önerilebilir. 
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