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Özet- Günümüzde böbrek hastalarının ihtiyacına cevap verebilecek diyaliz ünitelerinin sayısı, buna paralel olarak da sektörde 

nitelikli personel ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için ülkemizde üniversite bünyesinde diyaliz 

programları açılmıştır. Bu ön lisans programlarının amacı hemodiyaliz tedavisi alan hastaların, diyaliz makinesine alınması, 

takibi ve diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamalarında, diyaliz ünitelerinde çalışacak sağlık teknikeri yetiştirmektir. 

  

Diyaliz merkezleri hakkındaki yönetmelik ülkemizde özel, kamu ve üniversite hastanelerinde diyaliz tedavisi verebilecek bir 

merkez açılmasını ve çalışma şartlarının düzenleyen, sağlık bakanlığı tarafından yayımlanmış bir mevzuattır. Bu güne kadar 

sırasıyla 1993,1998, 2005 ve 2010 yıllarında ülke genelindeki diyaliz hasta sayısı artışına uygun, diyaliz cihaz ve diyaliz merkezi 

artış hızına uyum sağlayabilmek ve oluşan eksiklikleri gidermek için diyaliz merkezleri hakkındaki yönetmelikler yeniden 

düzenlenerek yayınlanmıştır. Bu yönetmeliklere göre 2010 yılına kadar hekim dışı sağlık personeli olarak sertifikalı hemşireler 

ve sağlık memurları tanımlanmıştı. Diyaliz teknikerleri ise ilk defa 2010 yılında yayınlanan yönetmeliğe göre diyaliz ünitelerinde 

çalışmaya başlamışlardır. Bu tarihte itibaren vakıf üniversiteleri ve sağlık meslek yüksekokulları hızla diyaliz bölümleri açmaya 

başlamışlardır. Öğrenci seçme yerleştirme kurumu istatistik rakamlarına göre yıllar içinde okul kontenjanları katlanarak 

artmıştır. Diyaliz bölümü mezunlarının sadece diyaliz ünitesinde çalışabilecek bir eğitim almaktadırlar. Ayrıca diyaliz 

teknikerlerinin düz lise eğitiminden sonra direkt sağlık meslek yüksekokullarına başlamaları, eğitim standartlarının her okulda 

aynı olmaması, hastane uygulamalarında kısıtlılıkların getirilmesi ve diyaliz bölümü mezun sayılarının giderek artması gibi 

birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

 

Bu çalışmada diyaliz teknikerlerinin eğitim döneminde ve mezuniyet sonrasında yaşadığı sorunlar araştırılmış ve çözüm önerileri 

sunulmuştur.  
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Abstract- Today, the number of dialysis units that can meet the needs of kidney patients, in parallel with this, qualified staff in 

the sector his need is increasing day by day. In order to meet this need, dialysis programs have been opened within the University. 

The aim of these associate degree programs is to educate the health technicians who will work in the dialysis units in the stages 

of taking the hemodialysis treatment to the dialysis machine, terminating the follow-up and terminating the dialysis operations. 

 

The regulation on dialysis centers is a legislation published by the Ministry of Health which regulates opening of a center where 

dialysis treatment can be given in private, public and university hospitals in our country and working conditions. To date, in 

1993, 1998, 2005 and 2010, regulations regarding dialysis centers have been rearranged and published in order to be able to 

adapt to the increasing rate of dialysis device and dialysis center in line with the increase in the number of dialysis patients in 

the country. According to these regulations, certified nurses and health officers were defined as non-physician health personnel 

until 2010. The dialysis technicians started to work in the dialysis units according to the regulation published in 2010 for the first 

time. From this date, foundation universities and vocational colleges of health have started to open dialysis departments rapidly. 

According to statistical figures of the student selection placement institution, the number of school quotas has increased 

exponentially over the years. The dialysis department is trained to work only in the dialysis unit of graduates.  

In addition, the dialysis technicians had to start directly to health vocational schools after the high school education, the education 

standards were not the same in every school, the limitations in hospital applications and the number of graduates of the dialysis 

department increased. 

 

In this study, the problems that the dialysis technicians experienced during the education period and after graduation were 

researched and solution proposals were presented. 
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