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ÖN SÖZ
Bilimin ve bilginin ışığıyla çalışanlara, üretenlere,
Merhaba!
Büyük bir heves, coşku ve istekle çıktığımız yolda değerli bilim emekçilerinin de katkılarıyla yayınladığımız ilk sayının
ardından, yine aynı duygular içerisinde Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama Dergisi’nin ikinci sayısını okurlarımızın
takdirine sunuyoruz. İlk sayımızın gördüğü ilgi ve yaşattığı gururun yanı sıra, acemiliklerini ve eksikliklerini sonuna kadar
kabul ediyor, her birinden teker teker değerli tecrübeler ediniyoruz. Öğrenerek ve gelişerek ilerleme kaygısının çok önemli
bir yol gösterici olduğuna sonuna kadar inanıyoruz.
Sağlık Yönetimi alanının yanı sıra Hemşirelik ve Sosyal Hizmet disiplinlerinden gelen araştırmacı ve yazarların çalışmalarını
yayınlamak üzere dergimizi tercih etmeleri, ilk adımı atarken sağlık hizmetleri çerçevesinde farklı disiplinler için de bir bilgi
paylaşım mecrası olma arzumuzu destekliyor ve doğru yolda bir adım daha atmamızı sağlıyor. Bu bağlamda çok daha farklı
disiplinlere de kapılarımız ardına kadar açıktır.
Bu sayının “Sağlık Hizmetlerinde Veri Madenciliğinin Kullanımı: Türkiye’de Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi”
başlığını taşıyan ilk çalışmasında Sema DÖKME YAĞAR, bilgi sistemlerinin her geçen gün gelişmesi sayesinde devasa bir
yığına dönüşen veri miktarının yarattığı karmaşa içerisinde, doğru veriyi ayıklayarak, faydalı biçimde kullanma amacı güden
“Veri Madenciliği” başlığına yönelik akademik ilgiyi, Türkiye’de yapılan lisansüstü tez çalışmaları kapsamında irdelemiş ve
çalışmalarını bu yöne sevk etme düşüncesinde olan araştırmacılara değerli ipuçları sunmuştur. “Nereden başlamalıyım?”
sorusu ile karşı karşıya kalmış araştırmacıların özellikle ilgisine mazhar olacağını düşünüyoruz.
“Nesne İlişkileri Kuramı, Bağlanma Kuramı ve Transaksiyonel Analize Göre Emzirmenin Önemi” başlıklı çalışmasında
İrem ÖZEL BİLİM, emzirme sürecinde anne ile bebek arasında oluşması istenen ve beklenen güvenli bağlanma sürecinin,
aslında bebeğin hayatının geri kalan kısmında kişiler arası ilişkilerini nasıl şekillendirdiğine yönelik son derece ilgi çekici
bilgiler paylaşmıştır. Ebeveynlerimizden bize miras kalan ve bizim de bir şekilde çocuklarımıza aktardığımız ama aslında
gelecekte toplum içerisindeki duruşlarını nasıl bilerek ya da bilmeyerek şekillendirdiğimizi görmek bazen sarsıcı olabiliyor.
Üçüncü makalede ise, gelecekte sağlık sistemini yönetmeye talip olan ve belki de söz konusu sistemi şekillendirebilecek
konumlara gelmeye aday sağlık yönetimi öğrencilerinin yolsuzluk konusuna yönelik algı durumları ele alınmıştır. “Sağlık
Hizmetleri Sunumunda Yolsuzluk: Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Yolsuzluk Algılamaları” başlıklı makalesinde
Deniz Tugay ARSLAN, toplumsal adaletsizliğin en önemli nedenleri arasında ilk sırada gelen yolsuzluk konusuna,
öğrencilerinin penceresinden bakmaktadır.
Hayatımızı tüm boyutlarıyla sarsan Covid-19 Pandemisi sürecinin başlangıcından bu yana en çok tartışılan aktör Dünya
Sağlık Örgütü oldu. “COVID-19 Öncesi ve Süresince Dünya Sağlık Örgütü: Hazırlıklar, Çabalar ve Eleştiriler” başlıklı
makalesiyle Mustafa Said YILDIZ, konuyu etraflıca toparlayarak belirli bir sistematik içerisinde okuyucuya sunuyor. Küresel
sağlığın en önemli aktörü üzerine yürütülen tartışmalar, bir de bu perspektiften okunulmaya değer.
Dünyadaki tüm çocukların aileleriyle birlikte olma ve sağlık bir çevrede yaşama hakkı vardır. Tartışmasız bir gerçeklik ve
gereklilik olduğu şüphesiz. Hasan Hüseyin TEKİN ve Merve TEKİN ise “Toplumun Koruyucu Aile Hizmetine Bakışı: Konya İli
Örneği” başlıklı çalışmalarında bize “Peki, ya pek çok sebeple ailelerinden uzak kalan çocuklar?” sorusunu hatırlatarak, bu
konudaki toplumsal algıyı irdeliyorlar.
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Sayının son makalesinde ise Serkan PARILDAR, Orhan PARILDAR ve Burak AYDOĞDU, bulunduğumuz yüzyılın en
önemli kavramlarından biri olan verimliliği ele alıyorlar. “Sağlık Kurumlarında Verimlilik Yönetimi: Eczane Örneği” başlıklı
çalışmalarında yazarlar öncelikle araştırmaya konu olan karar verme birimlerinin verimliliğini değerlendirerek, nasıl daha
verimli olabilecekleri konusunda da öneriler sunuyorlar. Gerçek hayatta karşılaşılan gerçek işletme sorunlarına gerçek
verilere dayanarak verilmiş değerli cevapları içeren çalışmanın ilgi göreceği aşikâr.
Elektronik yayıncılığın inkâr edilemez ilerleyişine ve üstünlüklerine rağmen pek çoğumuz halen kâğıda tutkunuz.
Harcanan emeğin ürününü somut olarak görmenin verdiği doyum ise bambaşka. Başlangıçta hiç aklımızda yokken, dergimizi
profesyonel ve deneyimli bir ekibin elinden basılmış halde görmenin verdiği mutluluk ise paha biçilemez. Bu mutluluğu bize
hiçbir maddi karşılık beklemeksizin yaşatan, Türkiye’nin en seçkin yayınevlerinden Pelikan Yayınevi’nin Değerli Genel Yayın
Yönetmeni Gamze ÇELİK’e ve tasarımda büyük emeği geçen Utku ÇETİN’e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
Biz Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama Dergisi olarak, araştırmacıları dayanaksız biçimde kalıplara sokmaya
çalışmayan, farklı sesleri ve görüşleri değersizleştirme çabası gütmeyen, şans tanıyan ve bunu bilimsel ve etik kurallardan
ödün vermeden gerçekleştirme amacında, bağımsız bir yayın organı olmayı sürdüreceğiz.
İlkeli, dürüst, sadece kendi emeğine güvenerek, kendi zekâsını kullanma cesaretini göstererek sorgulayan, yazan, üreten
ve paylaşan araştırmacılara, akademisyenlere ve okurlara selam olsun.
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