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 Özet: Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi 

Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencilerinin iletişim teknolojileri bilgi 

düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterliği temelde bir 

büro işi niteliğini taşıyan meslektir. Tıp ve sağlık bilimi alanındaki araştırmaların, bulguların 

derlenmesi, hizmete sunulması, saklanması ve ilgililere iletilmesiyle meşgul olurlar. Mesleği 

yaparken kullanılan alet ve malzemeler bilgisayar, faks, fotokopi makinesi, hesap makinesi, 

telefon, kırtasiye malzemeleri ve diğer büro malzemeleridir. Bu yüzden iletişim teknolojileri 

bilgi düzeylerinin tespit edilmesi önemlidir. Araştırmanın evrenini Uludağ Üniversitesi Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 2015- 2016 Eğitim Öğretim yılında Tıbbi Sekreterlik ve 

Dokümantasyon Programın da öğrenim gören (N=75) öğrenciler oluşturmaktadır. Veri 

toplama aracı olarak öğrencilerin bilgisayar, internet ve okulda gördükleri dersler ile ilgili 

durumlarını öğrenmeye yönelik soruları içeren anket formu ile Arat, Köksal, Erden (2013) 

tarafından geliştirilen“Büro Yönetimi ve Sekreterlik Öğrencilerinin iletişim teknolojileri 

kullanım durumlarını belirlemeye yönelik hazırlanan ölçek kullanılmıştır. Araştırma 

sonucunda elde edilen veriler SPSS 23 istatistik programına aktarılmış, frekans, yüzde 

aritmetik ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. 

Araştırma sonucunda katılımcıların; İnternetten bilgiye ulaşabilme bilgilerinin çok yüksek 

olduğu ortaya çıkmıştır. Kendilerini en yetersiz gördükleri konu ise “İşletim sistemine zarar 

gelmesi durumunda bilgisayarı formatlayarak işletim sistemini kurabilirim” seçeneği 

olmuştur. Bu çalışmanın amacı, ileride Tıbbi Sekreter olarak çalışacak olan Tıbbi 

Dokümantasyon ve Sekreterlik öğrencilerinin iletişim teknolojileri bilgi düzeylerini tespit 

ederek öneriler geliştirmektir.  Elde edilen sonuçların konu ile ilgili diğer çalışmalara katkı 

sağlayacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İletişim Teknolojileri, Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi 

Sekreter.  
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1. Giriş 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

Programı Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokullarının çoğunda 

bulunmaktadır. Giderek rağbet gören bir 

programdır. Daha kaliteli ve etkin Sağlık 

hizmeti verilebilmesi için her geçen gün 

yaşanan yenilikler doğrultusunda, bu 

programdan mezun olanlar özel ve kamu 

sektörüne bağlı tüm sağlık kurum ve 

kuruluşlarında görev yapabilmekte ve 

görev yaptıkları bu kurumlarda sağlık 

teknikeri unvanı almaktadırlar. 

Bu çalışmanın amacı ileride tıbbi 

sekreterler olacak öğrencilerin iletişim 

teknolojileri bilgi düzeylerini tespit ederek 

öneriler geliştirmektir.  

Sağlık hizmeti, ekipçe verilen bir 

hizmettir. Tıbbi sekreterler de bu ekipte 

önemli bir görevi yerine getirmektedirler. 

Özverili ve sabırlı çalışmayı gerektiren bu 

mesleği icra eden Tıbbi Sekreterler 

hastanelerin tüm bölümlerinde 24 saat 

esasına göre görev yapabilmekte, sağlık 

kuruluşunun ve yöneticilerin etkili ve 

verimli çalışabilmesinde önemli bir role 

sahiptirler.  Hasta ve hasta yakınlarının 

sağlık kuruluşunda ilk karşılaştıkları sağlık 

çalışanları tıbbi sekreterlerdir. Tıbbi 

sekreterler için hastalıkların uluslararası 

sınıflandırılmasında kodlamayı yapabilme,  

sağlık bilgi sistemine, mesleklerinin 

gerektirdiği etik kurallara ve tıbbi 

terminolojiye hâkim olabilmesi çok 

önemlidir. Bilgisayar bilgilerinin iyi 

seviyede olması ve klavye kullanırken 

ekran ve klavyeye bakmadan doğru ve 

hızlı yazabilme, bilgisayarda tasarım 

grafik, dizgi yapabilme, hasta ve yakınları 

ile diğer çalışanlar ile etkili iletişim kurma, 

dış görünüşüne özen gösterme, protokol 

kurallarını bilme, işine motive olma,  

yöneticilerle uyumlu çalışma, dosyalama 

ve arşivleme sistemlerine hakim olma, iş 

ve resmi yazışmaları doğru yapabilme gibi 

bilgi ve becerilere sahip olması çok 

önemlidir. Bu yetenekleri kazanma ve 

uygulama, Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokullarında Tıbbi Dokümantasyon 

programında alınan eğitim ile mümkün 

olabilmektedir.  

Tıbbi Sekreterlerin görev tanımlarını şu 

şekilde özetleyebiliriz: Hasta 

randevularının düzenlenmesi, hasta kabul 

işlemlerinin yapılması ve düzenlenmesi 

sağlık kuruluşunun işleyişi ve verilen tıbbi 

hizmetler konusunda hasta ve yakınlarının 

bilgilendirilmesi, hastaların tıbbi 

kayıtlarının tutulması, idari ve tıbbi 

birimlerdeki yazışma ve haberleşmelerin 

yürütülmesi, hastaya ait belge ve 

dokümanların dosyalanması bu dosyaların 

bilimsel metotlar kullanılarak arşivlenmesi 

ve gerektiğinde hizmete sunabilmesi, tıbbi 

istatistikler ile ilgili bilgileri, verileri 

düzenleyerek ve bilimsel metotlarla 

analizini yaparak sonuçlarını 

raporlandırarak ilgili kişilere iletmesi vb.      

2. Yöntem 

Çalışmada Sağlık Hizmetleri MYO 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

Programı öğrencilerinin iletişim 

Teknolojileri kullanım durumlarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amacın 

gerçekleştirilmesi için, literatürde daha 

önce konuya yönelik olarak yapılan 

çalışmalardan yararlanılmıştır (Arat ve 

diğerleri, 2013). Gerekli düzenlemelerin 

yapılmasından sonra ankete son hali 

verilmiştir. İki bölümden oluşan ankette; 

öğrencilerin bilgisayar, internet ve iletişim 

teknolojilerini kapsayan dersleriyle ilgili 

ve iletişim teknolojilerini kullanım 

durumlarını ölçülmesi amacıyla, Arat, 



Köksal ve Erden (2013) tarafından 

geliştirilen iletişim durumlarını 

belirlemeye çalıştıkları bir ölçek 

kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 

(N=75), Uludağ Üniversitesi Sağlık 

Hizmetleri MYO, Tıbbi Dokümantasyon 

ve Sekreterlik öğrencileri oluşturmuştur ve 

anketin uygulaması 2016 Haziran 

döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

sonucunda; toplam 75 anket geri dönmüş 

ve geri dönüş yüzdesi %100 olarak 

hesaplanmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen 

veriler SPSS 23 istatistik programına 

aktarılmış, frekans, yüzde(%), aritmetik 

ortalama ve standart sapma gibi 

tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. 

Öğrencilerin iletişim Teknolojilerini 

kullanım durumlarının belirlenebilmesi 

için de, ankette yer alan ifadelerin 

puanlamasında “Çok Düşük (1)”, “Ortanın 

Biraz Altında (2)”, “Orta (3)”, “Ortanın 

Biraz Üstünde (4)” ve “Çok Yüksek (5)” 

şeklinde 5’li likert ölçeği kullanılmıştır.  

3. Bulgular 

Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Dokümantasyon ve 

Sekreterlik Programı öğrencilerinin iletişim teknolojilerini kullanma yeterlilikleri, bilgisayara 

sahiplik, internet bağlantısına sahiplik, internete bağlı kalınan saat öğrenim gördükleri sınıf 

bakımından farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 

Demografik bilgiler: 

Tablo 1. Cinsiyet için Frekans Dağılımı 

Cinsiyet 

 Frekans % 

 Bayan 61 81,3 

Erkek 14 18,7 

Toplam 75 100,0 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %81,3’ü Bayan, %18,7’si erkeklerden oluşmaktadır. 

 

Tablo 2. Sınıf için Frekans Dağılımı 

Sınıf 

 Frekans % 

 1 38 50,7 

2 37 49,3 

Toplam 75 100,0 

Öğrencilerin %50,7’si 1.sınıfta, %49,3’ü ikinci sınıfta öğrenim görmektedir. 

Tablo 3. Öğrencilerin Aldıkları Dersler 

Dersler n 

Bilgisayar Bilgisi I(Genel Bilgisayar Bilgisi İşletim sistemi-Windows) 38 

Bilgisayar Bilgisi II(Microsoft Word) 38 

Bilgisayar Bilgisi III(Microsoft Excel) 75 

Bilgisayar Bilgisi IV(Microsoft PawerPoint, Web sayfaları) 75 

Büro Yönetimi ve Teknolojileri 75 

Sunum Teknikleri 25 

Bilgisayar Programcılığı 25 



 Araştırmaya katılan öğrencilerin bilgisayar ile ilgili aldıkları dersler Tablo 3’de 

gösterilmektedir. Bu derslerden Bilgisayar Bilgisi I ve Bilgisayar Bilgisi II dersleri birinci 

sınıf zorunlu dersleridir. Bilgisayar Bilgisi III, Bilgisayar Bilgisi IV ve Büro Yönetimi ve 

Teknolojileri dersleri ikinci sınıf zorunlu dersleridir. Sunum Teknikleri ve Bilgisayar 

Programcılığı dersleri ise seçmeli dersleridir.    

Tablo 4. Bilgisayar Durum için Frekans Dağılımı 

Bilgisayara sahiplik durumu 

 Frekans % 

 var 61 81,3 

yok 14 18,7 

Topla

m 

75 100,0 

Araştırmaya katılan öğrencilerden %81,3’ünün evinde kullanabildiği bilgisayarı bulunmakta, 

%18,7’sinin bilgisayarı bulunmamaktadır.  

Tablo 5. İnternet Durum için Frekans Dağılımı 

İnternet durum 

 Frekans % 

 Var 56 74,7 

Yok 19 25,3 

Toplam 75 100,0 

Araştırmaya katılan öğrencilerden %74,7’si internet bağlantısına sahip, %25,3’ünün internet 

bağlantısı yok. 

Tablo 6. İnternet Kullanım Düzeyi 

İnternet kullanım 

 Frekans % 

 2 7 9,3 

2-5 23 30,7 

5-10 35 46,7 

10-+ 10 13,3 

Toplam 75 100,0 

Araştırmaya katılan öğrencilerden %9,3’ü 2 yıldır internet kullandığını, %30,7’si 2-5 sene 

arası, %46,7 ‘si 5-10 yıl aralığında ve %13,3’ü 10 yıl ve üstü sürelerde interneti 

kullanmaktadır. 

Tablo 7. İnternet Kullanım Düzeyi 

İnternet kullanım 

Saat n % 

 1-2 saat 35 46,67 

3-4 saat 28 37,33 

4-6 saat 8 10,67 



6 saat yukarısı 4 5,33 

Toplam 75 100,0 

Araştırmaya katılan öğrencilerin hepsinin internete her gün girdikleri görülmektedir. 

%46,67’si günde 1-2 saat, %37,33’ü günde 3-4 saat, %10,67’si günde 4-6 saat, %5,33’ü 

günde 6 saatten fazla internete girmektedir.   

Anket sorularına verilen cevapların frekans dağılımları Tablo 6 ‘da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Anket Soruları için Frekans Dağılımı 

Aşağıdaki sorular için yan sütunda verilen Likert tipi 

ölçeği kullanarak cevap veriniz. 
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1-Bilgisayarı açıp işletim sistemini kullanabiliyorum. 2,7 4,0 18,7 29,3 45,3 

2-Bilgisayarda karşılaştığım sorunların üstesinden 

gelebiliyorum. 

4,0 6,7 37,3 33,3 18,7 

3-Yeni programlar yükleyerek kullanımını öğrenebilirim. 4,0 6,7 30,7 34,6 24,0 

4-İşletim sistemine zarar gelmesi durumunda verilerimi 

kurtarabilirim. 

13,3 24,0 38,7 14,7 9,3 

5-İşletim sistemine zarar gelmesi durumunda bilgisayarı 

formatlayarak işletim sistemini kurabilirim. 

33,3 16,0 24,0 12,0 14,7 

6-Merak ettiğim tüm bilgilere internet ile erişebilirim. 0,0 1,3 9,3 17,3 72,0 

7-Bilgisayarda bilgileri pratik bir şekilde tasnif ederek 

yedekleyebilirim. 

1,3 12,0 30,7 30,7 25,3 

8-Microsoft Word gibi kelime işlemci programlarını 

kullanabilirim. 

1,3 5,3 14,7 30,7 48,0 

9-Bir kitabı matbaa aşamasına getirebilecek düzeyde 

Microsoft Word’ü kullanabilirim. 

8,0 13,3 24,0 28,0 26,7 

10-Microsoft Excel ile tüm hesap tablolarını formüller 

kullanarak hazırlayabilirim. 

12,0 17,3 34,7 25,3 10,7 

11-Verileri detaylı grafikler hazırlayarak gösterebilirim. 10,7 13,3 33,3 30,7 12,0 

12-Powerpoint ile etkili sunumlar oluşturabilirim. 2,7 4,0 20,0 36,0 37,3 

13-Powerpoint sunumları için video ve ses dosyaları 

hazırlayarak slaytlarda kullanabilirim. 

2,7 10,6 14,7 36,0 36,0 

14-Access ile veritabanı dosyaları oluşturabilirim. 26,7 24,0 26,7 16,0 6,6 

15-Veritabanı dosyaları için rapor sorgu gibi bileşenleri 

ekleyebilirim. 

25,3 24,0 32,0 16,0 2,7 

16-Frontpage ile web sayfaları yapabilirim. 28,0 22,7 25,3 16,0 8,0 

17-Web sayfalarına resim, ses, video, flash animasyonlar 

gibi tanıtımı sağlayan nesneler yerleştirebilirim. 

14,7 18,6 28,0 26,7 12,0 

18-Hazırladığım web sayfalarını internete aktarabilirim. 20,0 20,0 32,0 21,3 6,7 

19-Outlook, Outlook Express gibi programlar ile mail 

yönetimini sağlayabilirim. 

14,7 16,0 30,7 13,3 25,3 

20-Yazıcı, tarayıcı, faks gibi donanım birimlerini iyi bir 

şekilde kullanabilirim. 

2,7 12,0 21,3 20,0 44,0 

21-Telefon santrali, fotokopi, video, fotoğraf makinesi 

gibi cihazları iyi bir şekilde kullanabilirim. 

2,7 2,7 18,7 17,2 58,7 



Araştırmaya katılan öğrencilerin %10,99’u yukarıdaki bilgiler açısından kendilerinin Çok 

Düşük olduğunu düşünmektedir, %13,07’si ise bilgilerini Ortanın Biraz Altında olduğunu 

düşünmektedir. Öğrencilerin 25,98’i bu konularda kendisini Orta seviyede bilgili 

görmektedir. Bilgilerinin Ortanın Biraz üstünde olduğunu düşünenlerin oranını %24,05’i dir. 

Öğrencilerden %25,90’ı kendilerini Çok yüksek bilgili görmektedir.  

Bilgisayar durumu bakımından, iletişim teknolojileri bilgi düzeyleri arasında farklılık olup-

olmadığını test etmek için bağımsız örneklemler t testi uygulanmış ve analiz sonuçları Tablo 7 

‘de gösterilmiştir. 

 

Tablo 7. Bilgisayar durumu bakımından Bilgi düzeyleri 

Bilgisayar Durumu  

 Bilgisayar durum n Ortalama Std. Sapma t değeri P 

Bilgi düzeyi 

dimension1 

var 61 3,5262 ,73917   

yok 14 2,8946 ,72919 2,890 0,005* 

 

Bilgisayar durumu bakımından iletişim teknolojileri bilgi düzeyleri arasında fark olduğu tespit 

edilmiştir (P < 0,05). Bilgisayar sahibi olan öğrencilerin, iletişim teknolojileri bilgi 

düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. 

İnternet durumu bakımından, iletişim teknolojileri bilgi düzeyleri arasında farklılık olup-

olmadığını test etmek için bağımsız örneklemler t testi uygulanmış ve analiz sonuçları Tablo 8 

‘de gösterilmiştir. 

 

Tablo 8. İnternet durumu bakımından Bilgi düzeyleri 

 

İnternet Durumu  

 İnternet durum n Ortalama Std. Sapma t değeri P 

Bilgi düzeyi 

dimension1 

var 56 3,5859 ,70296   

yok 18 2,9418 ,72633 3,355 0,001* 

 

İnternet durumu bakımından iletişim teknolojileri bilgi düzeyleri arasında fark olduğu tespit 

edilmiştir (P < 0,05). İnternet sahibi olan öğrencilerin, iletişim teknolojileri bilgi düzeylerinin 

daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Sınıf bakımından, iletişim teknolojileri bilgi düzeyleri arasında farklılık olup-olmadığını test 

etmek için bağımsız örneklemler t testi uygulanmış ve analiz sonuçları Tablo 9‘da 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 9. Sınıf bakımından Bilgi düzeyleri 

 

Sınıf  

 sınıf n Ortalama Std. Sapma t değeri P 

Bilgi düzeyi 1 38 3,0526 ,68129   

2 37 3,7735 ,69365 -4,540 0,000 



Sınıf bakımından iletişim teknolojileri bilgi düzeyleri arasında fark olduğu tespit edilmiştir (P 

< 0,05). 2. sınıf öğrencilerinin, iletişim teknolojileri bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu 

söylenebilir. Bilgi iletişim teknolojileri konusunda ikinci sınıfta alınan ders sayısının artması 

bu farklılaşmayı sağlamaktadır. 

İnternet kullanım süresi bakımından, iletişim teknolojileri bilgi düzeyleri arasında farklılık 

olup-olmadığını test etmek için bağımsız örneklemler F testi uygulanmış ve analiz sonuçları 

Tablo 10 ‘da gösterildiği gibidir. 

Tablo 10. İnternet kullanım süresi bakımından Bilgi düzeyleri 

 

İnternet Kullanım Süresi 

Bilgi düzeyi 

 
Kareler Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması F P 

Gruplar arası 1,162 3 ,387 ,639 ,593 

Gruplar içi 43,074 71 ,607   

Toplam 44,237 74    

İnternet kullanımı bakımından iletişim teknolojileri bilgi düzeyleri arasında fark olmadığı 

olduğu tespit edilmiştir (P > 0,05). Buna göre internette bağlı kalınma süresi arttıkça bilgi 

düzeyinin yükseldiği söylenebilir. 

4. Sonuç 

Araştırmaya katılan öğrencilerin 

bilgisayar ve internete sahiplik durumları 

gayet yüksek olduğu görülmektedir. 

Öğrenciler 2 yıl ve üstünde internet 

kullandıklarını ve internette geçirdikleri 

zamanın günde 1-2 saat olduğunu 

belirtmişlerdir, altı saatten fazla internet 

kullanımı ise çok düşüktür.  Öğrencilerin 

yarıdan fazlası bilgisayar sistemini 

kullanabilmekte, bilgisayarda karşılaştığı 

sorunların üstesinden gelebilmekte ve yeni 

programlar yükleyerek kullanabilmektedir. 

İşletim sistemine zarar gelmesi durumunda 

verilerini kurtarabilme becerileri ise 

düşüktür. İşletim sistemine zarar gelmesi 

durumunda bilgisayarı formatlayarak 

işletim sistemini kurabilme becerileri çok 

düşüktür. Merak ettikleri tüm bilgilere 

internet ile erişebilme becerileri ise çok 

yüksektir. Bilgisayarda bilgileri pratik bir 

şekilde tasnif ederek yedekleyebilme 

becerileri ortanın üstündedir. Microsoft 

Word kelime işlemci programını 

kullanabilme becerileri yüksek ama detaylı 

kullanımda kendilerini çok yeterli 

görmemektedirler. Buradan uygulama 

derslerinin yeterli olmadığı sonucuna 

varabiliriz. Uygulamaya daha fazla zaman 

ayırmak gerekir. Öğrencilerin Excel 

kullanma bilgisi Word’e göre daha düşük 

olmakla birlikte tablo ve grafik hazırlama 

becerileri yeterlidir. Powerpoint ile 

sunumlar oluşturabilme yetenekleri ortanın 

üstündedir. Access ile veritabanı dosyaları 

oluşturabilme ve Frontpage ile web 

tasarımı yapabilme becerilerinin ve 

hazırladığı web sayfalarını internete 

aktarabilme becerilerinin çok düşük olduğu 

görülmektedir. Outlook, Outlook Express 

gibi programlar ile mail yönetimini 

sağlayabilme becerileri orta düzeydedir. 

Yazıcı, tarayıcı, faks gibi donanım 

birimlerini, Telefon santrali, fotokopi, 

video, fotoğraf makinesi gibi cihazları 



kullanabilme becerileri de ortanın üstünde 

olduğu görülmektedir.  

Araştırma sonucunda elde edilen 

bulgular incelendiğinde bilgisayar ve 

internet sahibi olan öğrencilerin ve 2. sınıf 

öğrencilerinin, iletişim teknolojileri bilgi 

düzeylerinin daha yüksek olduğu 

söylenebilir. Bilgi iletişim teknolojileri 

konusunda ikinci sınıfta alınan ders 

sayısının artması bu farklılaşmayı 

sağlamaktadır. İnternet’te bağlı kalınma 

süresi arttıkça bilgi düzeyinin yükseldiği 

söylenebilir. 

Gelecekte Tıbbi Sekreter olarak hizmet 

verecek olan program öğrencilerinin 

iletişim teknolojileri konusunda bilgi ve 

becerilerinin artırılması gerekmektedir.    

Sonuç olarak öğrencilerin bilgi 

düzeylerinin düşük olduğu alanlarda 

öğretim yoğunlaştırılmalı ve mümkünse 

iletişim teknolojileri konusundaki 

uygulamalı ders sayısı artırılmalıdır. 
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