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2021.  

Burcu YILMAZ, Ankara Üniversitesi BİL-BEM 

Öğr. Gör. Özlem YALÇINKAYA ve Öğr. Gör. Kübra ZAYİM GEDİK’in editörlüğünü yaptığı “Tıbbi 

Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ve Mesleki Uygulamalar” başlıklı kitap, tıbbi dokümantasyon 

alanında yaşanan gelişmeler ve alandaki güncel bilgileri derleyerek okuyucuya sunmaktadır. Tıbbi 
dokümantasyon ve sekreterlik programı alanında nitelikli öğrencilerin yetişmesine katkıda bulunmayı 

amaçlayan kitap, üç bölümden ve 18 ayrı çalışmadan oluşmaktadır. 

“Program Hakkında Genel Tanımlar, Kavramlar ve Mesleki Süreçler” başlıklı ilk bölümde yedi makale 

okuyuculara sunulmaktadır. Doç. Dr. Huriye ÇOLAKLAR tarafından ele alınan “Sağlık Hizmetlerinde 
Tıbbi Dokümantasyonun Yeri ve Önemi” başlıklı çalışmada, sağlık hizmetlerine yönelik temel 

kavramlara yer verilmekte, tıbbi dokümantasyon kavramı 

ayrıntılı olarak ele alınmakta ve sağlık hizmetlerinde tıbbi 
dokümantasyonun önemi vurgulanmaktadır. Öğr. Gör. 

Aysel KÖKSAL’ın “Türkiye ve Dünyadaki Tıbbi 

Dokümantasyon ve Sekreterlik Eğitim Programlarının 
Mevcut Durum Analizi” başlıklı çalışmasında Türkiye, 

Amerika ve İngiltere’de bazı tıbbi dokümantasyon ve 

sekreterlik programları tarafından verilen eğitimler ayrıntılı 

olarak incelenmekte ve karşılaştırmalı olarak okuyucuya 
sunulmaktadır. “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

Mesleğinin Türk İş Gücü Piyasasındaki Durumu ve 

İstihdamı” başlıklı çalışmada, Dr. Öğretim Üyesi Aslan 
KAPLAN tarafından tıbbi sekreterlik mesleğinin tarihi 

gelişimine, çalışma alanlarına, görevlerine, ülkemizde tıbbi 

dokümantasyon ve sekreterlik programlarının içeriğine, 

tıbbi sekreterlerin istihdam alanlarına ve durumuna dair 
değerlendirme sunulmaktadır. Öğr. Gör. Mahmut 

DAĞCI’nın “Tıbbi Belgelerin Gizliliği ve Etik Kurallar” 

başlıklı çalışmasında ise tıbbi belgelerin gizliliği tarihsel 
perspektif ile ele alınmakta ve konunun önemine dikkat 

çekilmektedir. “Tıbbi Arşivleme Süreçleri ve Tıbbi Arşiv 

Mekânları Hakkında Bir Değerlendirme” başlıklı 
çalışmada Doç. Dr. Aysu ZEKİOĞLU tarafından tıbbi 

arşiv süreçleri incelenmekte, arşiv planı hazırlama, mekân seçimi, tıbbi dokümantasyon ve arşiv 

süreçleri ile ilgili standartlar aktarılmaktadır. Prof. Dr. Berat Bırfın BİR tarafından hazırlanan “21. 

Yüzyıl Bilgi Çağında Tıbbi Dokümantalistlerin Özellikleri, Beceri ve Yetkinlikleri” başlıklı çalışmada 
ise, bilgi çağı ve bilgi çağının getirdiği insan kaynağı özellikleri konularına değinilmekte, tıbbi 

dokümantalistlerin özellikleri, beceri ve yetkinlikleri okuyucuyla paylaşılmaktadır. Öğr. Gör. Ayşegül 

AYDIN’ın “Tıbbi Belge Yönetimi Uygulamalarının Kurumsal Kültüre Etkileri: Değişim Yönetimi” 
başlıklı çalışmasında tıbbi belge yönetimi ile ilgili temel kavramlar ele alınmakta, değişim yönetimi ve 

ilgili kavramlar aktarılmakta ve tıbbi sekreterlerin bu noktadaki tutumu konusu değerlendirilmektedir. 
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“Sağlık Belgelerinde Teknolojik Yaklaşımlar” başlıklı ikinci bölüm altı makaleden oluşmaktadır. Doç. 

Dr. Kerem TOKER ve Dr. Zeynep GÖRMEZOĞLU tarafından ele alınan “Elektronik Belge Yönetimi 
Kapsamında Sağlık Kuruluşlarında Elektronik Kayıt Sistemi” başlıklı ilk çalışmada belge kavramı, 

belgenin değeri, belge yönetimi, belge yönetim sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS) 

gibi temel kavramlar incelenmekte ve bu kapsamda sağlık kuruluşlarında EBYS’ler 
değerlendirilmektedir. Prof. Dr. Demet ÜNALAN ve Dr. Bülent ÇİZMECİ’ nin “Sağlıkta Belge 

Yönetimi ve Sağlık Bilgi Sistemleri” başlıklı çalışmalarında veri, enformasyon ve bilgi kavramları 

ayrıntılı olarak ele alınmakta, yönetim bilgi sistemleri, veri işleme sistemleri, sağlık bilişim sistemleri 
ve bu sistemlerin özellikleri aktarılmakta, ülkemizde sağlık alanında kullanılan diğer bilgi yönetim 

sistemleri incelenmektedir. Öğr. Gör. Ayşegül Hülcen DÖNMEZ’ in “Sağlık Bilgi Sistemleri ve 

Destekleyici Teknolojiler” başlıklı çalışmasında ise dijital hastaneler konusuna değinilmekte, hastane 

bilgi yönetim sistemleri ve bu sistemlere ait modüller ayrıntılı olarak ele alınmakta, destekleyici 
teknolojiler başlığı altında hastanelerde kullanılan diğer bilgi sistemleri aktarılmaktadır. Dr. Öğr. Üyesi 

Banu Fulya YILDIRIM ve Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ tarafından ele alınan “Kişisel Sağlık Bilgi 

Sistemleri” başlıkla çalışmada, sağlık bilgi sistemleri konusu incelenmekte ve tarihi gelişimi 
aktarılmakta, kişisel sağlık bilgi sistemlerinin ülke örneklerine ve modellerine yer verilmekte, 

sistemlerin benimsenmesini ve kullanımını etkileyen faktörler tanımlanmaktadır. Öğr. Gör. Mehmet 

Oytun CİBAROĞLU’ nun “Tıbbi Büyük Verilerin Analitiği” başlıklı çalışmasında, tıbbi veri ve tıbbi 
kayıt kavramları açıklanmakta, tıbbi büyük verilerin analitiği mimarisi ve teknikleri okuyucuya 

sunulmaktadır. Öğr. Gör. Vedat GÜLTEKİN tarafından ele alınan “Elektronik Sağlık Kayıtları ve 

Yapay Zekâ Uygulamaları” başlıklı çalışmada, elektronik sağlık kayıtları ve yapay zekâ teknolojileri 

konularında temel bilgiler sunulmakta, makine öğrenmesi, denetimli ve denetimsiz öğreneme, yapay 
sinir ağları, derin öğrenme konuları incelenmekte, elektronik sağlık kayıtlarında yapay zekâ uygulama 

örnekleri sunulmaktadır. 

“Mesleki Diğer Uygulama Konuları” başlıklı son bölümde ise beş makale okuyucuya sunulmaktadır. 
Prof. Dr. Ümit UĞURLU’nun “Rehabilitasyonda Tıbbi Kayıt ve Dokümantasyon” başlıklı çalışmasında 

rehabilitasyon kavramı incelenmekte, rehabilitasyonda tıbbi kayıt ile ilgili temel kavramlar 

aktarılmakta, tıbbi kayıtların üretilmesi, tutulması ve arşivlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar 

üzerinde durulmaktadır. Prof. Dr. H. Nilgün GÜRSES ve Arş. Gör. Hikmet UÇGUN’un “Tıbbi 
Sekreterlerde Kas İskelet Sistemi Problemleri ve Çözüm Önerileri” başlıklı çalışmasında, kas iskelet 

sistemi problemlerine yol açan risk faktörleri ayrıntılı olarak incelenmekte, tıbbi sekreterlerde görülen 

kas iskelet sistemi problemleri aktarılmakta ve konuyla ilgili öneriler sunulmaktadır. Dr. Öğr. Üyesi 
Berrin KÜÇÜKCAN’ın çalışmasında, “Tükenmişlik Sendromu: Tıbbi Sekreterler ve Diğer Sağlık 

Çalışanları Açısından Bir Değerlendirme” başlıklı çalışmasıyla psikososyal risk etmenleri, dinçlik ve 

tükenmişlik kavramları üzerinde durulmakta, tükenmişlik sendromu, tükenmişlik sendromunun çalışma 
yaşamına olan etkileri ve başa çıkma yöntemleri aktarılmaktadır. Dr. Öğr. Üyesi Perihan ŞENEL 

TEKİN’in “Sağlık Okuryazarlığı: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Açısından Bir Değerlendirme” 

başlıklı çalışmasında ise sağlık ve sağlık okuryazarlığı kavramları ayrıntılı olarak incelenmekte, tıbbi 

sekreterlik mesleğinde sağlık okuryazarlığının önemi ele alınmaktadır. Doç. Dr. Alpaslan Hamdi 
KUZUCUOĞLU tarafından ele alınan “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Mesleğinde İş Sağlığı ve 

Güvenliği” başlıklı son çalışmada, tıbbi sekreterlik ve iş sağlığı güvenliği konuları açıklanmakta, tıbbi 

sekreterlerin karşılaşabilecekleri iş sağlığı güvenliği problemleri üzerinde durulmaktadır.  

Kitapta yer alan konular, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programıyla birlikte sağlık alanında çalışan 

birçok profesyoneli ilgilendiren güncel içeriklerden oluşmaktadır. Kitaba çalışmalarıyla katkıda bulunan 

yazarlar, kitapta yer alan konularda kendi alanlarında uzmanlaşmış önemli akademisyenlerden 

oluşmaktadır. Bu açılardan bakıldığında kitabın, sağlık alanında uzmanlaşmak isteyen araştırmacılara 

ve öğrencilere katkılarının büyük olması düşünülmektedir.  

 


