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tuzağı ve siyah floresan lambalı ışık tuzağı ile yakalanmıştır. Örnekler %70’lık etil alkol içeren şişelerde saklanmıştır. Steromikroskop ve ışık mikroskobu kullanarak
Culicoides cinsine ait örneklerin tür teşhisleri yapılmıştır.
Bulgular: Çalışma alanında 15 tür tespit edilmiştir. Bunlar Culicoides alazanicus Dzhafarov, 1961, C. cataneii
Clastrier, 1957, C. circumscriptus Kieffer, 1918, C. duddingstoni Kettle ve Lawson, 1955, C. festivipennis Kieffer, 1914, C. gejgelensis Dzhafarov, 1964, C. griseidorsum Kieffer, 1918, C. kibunensis Tokunaga, 1937, C.
longipennis Khalaf, 1957, C. maritimus Kieffer, 1924, C.
newsteadi Austen, 1921, C. obsoletus (Meigen, 1818), C.
picturatus Kremer ve Deduit, 1961, C. punctatus (Meigen, 1804), C. subfasciipennis Kieffer, 1919 türleridir.
Sonuç: C. alazanicus, C. cataneii, C. gejgelensis, C.
griseidorsum, C. kibunensis, C. longipennis, C. obsoletus,
C. picturatus, C. subfasciipennis türleri Sinop için yeni
kayıttır. Ayrıca Türkiye’de C. alazanicus türüne ait erkek
bireyler ilk kez bu çalışmada tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sinop, Akliman, Diptera, Ceratopogonidae, Culicoides

for Sinop. Male individuals belonging to C. alazanicus in
Turkey have been identified for the first time in this
study.
Keywords: Sinop, Akliman, Diptera, Ceratopogonidae,
Culicoides
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Türkiye'deki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarına Genel Bir Bakış
Melike Divriklioğlu
İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu
AMAÇ: Bu çalışmada literatürdeki mevcut kaynaklardan
faydalanılarak Türkiye’deki sağlık meslek yüksekokullarının genel durumu incelenmiştir.
GEREÇ-YÖNTEM: Bu araştırmada Yükseköğretim
Kurulunun resmi sitesinden elde edilen veriler, Öğrenci
Seçme Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, konuyla ilgili yayın yapan kitap ve dergilerin makaleleri ile kongre, sempozyum, çalıştay ve toplantıların raporları/bildirileri ve resmi gazete arşivi kullanılmıştır. Çalışma yöntemi, gözlem ve doküman analizi veri
toplama teknikleri ile oluşturulmuştur.
BULGULAR: Son yıllarda gelişen bilim ve teknoloji ile
birlikte sağlık hizmetlerinde de birçok olumlu değişim
meydana gelmiştir. Sürekli gelişmekte olan bu alanın
nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayabilmek için ülkemizde 1983 yılında açılan Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulları, yükseköğretim sistemimizin önemli bir
bölümünü oluşturmaktadır. Üniversitelere bağlı olan bu
eğitim kurumlarının çeşitli programlarında iki yıl teorik
ve uygulamalı akademik eğitim verilmektedir.
İş dünyasındaki artan talebe paralel olarak ülkemizde her
yıl yeni üniversite, meslek yüksekokulu ve programlar
açılmakta ve böylece hem devlet hem vakıf üniversitelerinin önlisans programlarında okuyan öğrenci sayısı gün
geçtikçe artmaktadır. Öğrencilerin sağlık alanındaki
programları tercih etme nedenleri mezun olduktan sonra
iş bulma olanaklarının fazla olması, mesleğe duyulan ilgi,
kısa süreli sayılabilecek eğitim sonrası kariyer sahibi
olma imkanı, çevrenin ve ailenin teşviki olarak sayılabilir.
SONUÇ: Ülkemizde bulunan sağlık hizmetleri meslek
yüksekokullarındaki eğitim programları çağın ihtiyaçlarına ve var olan talebe göre sürekli yenilenmiş ve geliştirilmiştir. Böylece topluma sağlık sektöründe hizmet
edebilecek yetide teknikerlerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Ulusal düzeyde standartlar oluşturulması ve akreditasyonun sağlanması ile birlikte bu mesleki eğitim
kurumlarındaki kalitenin de artması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, eğitim, mesleki eğitim, yüksek öğretim
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Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) species of the
Akliman Region of Sinop Province
Fethi Turgut
Sinop University, Vocational School of Health Services,
Sinop
Objectives: Sinop has become one of the important tourism centers of the Black Sea Region in recent years.
Akliman is one of the most visited tourist areas of Sinop.
This area, which also houses the Hamsilos Natural Park,
welcomes a large number of tourists in the summer
months. Akliman and its surroundings contain many
aquatic and semi-aquatic habitats. These habitats are the
breeding environment of many insects. One of them is
flies attached to the genus Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae). These flies with small bodies attack animals
and humans and suck blood. They disturb human with
this behavior. For this reason, it was aimed to determine
the species belonging to this genus in the Akliman Region which is one of the important tourist areas of Sinop
Province.
Methods: The study was carried out in the Akliman Region of Sinop Province between May-November in 2014
and 2015. The samples were caught with CDC miniature
light trap and black fluorescent light trap. Samples were
stored in bottles containing 70% ethyl alcohol. Culicoides
specimens were identified using steromicroscope and
light microscope.
Results: 15 species were identified in the study area.
These species are Culicoides alazanicus Dzhafarov, 1961,
C. cataneii Clastrier, 1957, C. circumscriptus Kieffer,
1918, C. duddingstoni Kettle andLawson, 1955, C. festivipennis Kieffer, 1914, C. gejgelensis Dzhafarov, 1964,
C. griseidorsum Kieffer, 1918, C. kibunensis Tokunaga,
1937, C. longipennis Khalaf, 1957, C. maritimus Kieffer,
1924, C. newsteadi Austen, 1921, C. obsoletus (Meigen,
1818), C. picturatus Kremer and Deduit, 1961, C. punctatus (Meigen, 1804), C. subfasciipennis Kieffer, 1919
Conclusion: C. alazanicus, C. cataneii, C. gejgelensis, C.
griseidorsum, C. kibunensis, C. longipennis, C. obsoletus,
C. picturatus, C. subfasciipennis species are new records
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An Overview of Vocational Schools of Health Services
in Turkey
Melike Divriklioğlu
İstanbul Kavram Vocational School
OBJECTIVES: In this study, the general situation of
vocational school of health services in Turkey was
examined by using available sources in the literature.
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lımcılardan toplanmıştır. Sonuçlar yüzdelik dağılımları
şeklinde değerlendirildi.
BULGULAR: Katılımcıların %81,2’si çalışmakta, %18,8
’i çalışmamaktadır. Çalışanların %54,9’u işsiz kalma
endişesi taşırken %45,1’i endişe duymamaktadır. Çalışılan işte eksik hissettikleri unsur olarak %29,7’si tecrübe
deneyim, % 25,7’si sertifika, %15,8’si alınan eğitim, %
14,9 ’u uygulama pratik, %4’u staj olduğunu belirtmiştir.
Ankete katılanların % 86,1’sı kariyer planı yapıyor olduğunu belirtenlerin % 42,7’si akademik alanda ilerlemek,
%36’si belli alanda deneyim kazanmak, % 13,5’si liselerde öğretmen olmak, %4,5’i sorumlu tekniker olmak
istemektedir. “Meslek değiştirme imkanınız olsa yine bu
mesleği seçer miydiniz?” sorusuna % 62’si hayır seçmezdim %38’i evet seçerdim yanıtını vermiştir. Mesleki
eğitim konusunda % 72,3’ü lisans (4 yıl), % 23,8’ü sağlık
meslek lisesi + önlisans olması gerektiğini düşünmektedir.
SONUÇ: Mezunların istihdamının sağlanabilmesi için
gerekli düzenlemelerin yapılması, memnuniyetin arttırılması mesleki eğitimde büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mezun, İstihdam, Endişe, Mesleki
eğitim

METHODS: In this research, the data obtained from the
official site of the Council of Higher Education, Programs and Quotas Guide of Student Selection Exam for
Higher Education, the articles of related publications and
magazines, reports/notifications of congresses, symposiums, workshops and meetings and official newspaper
archives were used. Working method, observation and
document analysis were formed by data collection techniques.
RESULTS: Along with the science and technology that
has developed in recent years, many positive changes
have taken place in health services as well. Vocational
Schools of Health Services were established in 1983 in
our country to meet the need for qualified intermediate
members in this continuously developing field, and these
schools constitute an important part of our higher education system.
In line with the increasing demand in the business world,
new universities, vocational schools and programs are
opened each year in our country and the number of students studying in associate degree programs of both state
and foundation universities is increasing day by day. The
reasons why students prefer health-care programs are the
possibility of finding employment after graduation, the
interest in the profession, the opportunity to have a career
after a short period of education, the encouragement of
the community and the family.
CONCLUSION: Training programs in vocational schools
of health services in our country have been constantly
renewed and improved according to the needs of the age
and demand. Thus, it is aimed to educate skilled technicians who can serve in the public health sector. With the
establishment of standards at the national level and the
provision of accreditation, it is expected that the quality
of these vocational education institutions will also increase.
Keywords: Vocational Schools of Health Services, education, vocational training, higher education
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Employment Status Of Graduates From Marmara
University School Of Vocational Health Services
Anesthesia Program
Fidan Küdür Çırpan, Asu Gürer, Pınar İmer
Marmara University Vocational School of Health Services Anesthesia Program, Istanbul
The opinions of graduates about the content and the
quality of their education, the level of success in transferring their knowledge to the field, the rates of employement and opinions about deficiencies in their training
will be guidance for self-evaluation of the training institutions.
OBJECTIVE: This study was planned as descriptive with
the aim of establishing employment status of graduates
from Marmara University Vocational School of Health
Services Anesthesia Program between 2010 and 2017.
MATERIAL-METHOD: The sample size was calculated
as 203 using the OpenEpi program at statistical power of
80% and 95% confidence interval. Simple random sampling method is used for samplig between probability
sampling methods. The data were collected from participants by mailing a questionnaire on Google forms. The
results were evaluated as percentage distributions.
RESULTS: 81,2% of the participants have a job whereas
18,8% of them have not. 54.9% of the employees are
concerned about unemployment, while 45.1% are not
concerned about it. The missing components of their
occupational life are defined as 29,7% experience, 25,7%
certificate, 15,8% education, 14,9% practice, 4% internship. 86.1% of the participants state that they have occupational targets; 42.7% of them are planning academic
career, 36% of them want to specialize in certain subjects, 13.5% of them are intending high school teachers
and 4.5% of them want to be superviser technician. For
the question "Would you choose this profession again if
you have a chance to change your job ?", 62% of participants answer is “No”, whereas 38% is “Yes”. 72,3% of
the participants approve undergraduate (4 years) and
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Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı Mezunlarının İstihdam
Durumları
Fidan Küdür Çırpan, Asu Gürer, Pınar İmer
Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı, İstanbul
Mezun olanların, öğretilenlerin içeriği ve kalitesi hakkındaki görüşleri, kazandıkları bilgiyi sahaya aktarmadaki
başarı düzeyi, işe yerleşme oranları, mezuniyetten sonra
aldığı eğitim hakkında eksik kaldığını düşündüğü konularla ilgili görüşleri, eğitim veren kurumun öz değerlendirmesi için yönlendirici olacaktır.
AMAÇ: Bu çalışma Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2010- 2017 yılları arasındaki Anestezi Programı mezunlarının istihdam durumlarını
belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak planlanmıştır.
GEREÇ-YÖNTEM: Örneklem büyüklüğü, istatistiksel
güç olarak % 80 ve % 95 güven aralığında OpenEpi
programı kullanılarak 203 olarak hesaplanmıştır. Örnekleme yöntemi olarak olasılıklı örnekleme yöntemlerinden
basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bilgiler,
Google formlarda anket düzenlenerek mail yoluyla katı-
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