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ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR 

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi halk sağlığı disiplininin en önemli çalışma 
alanlarından birisi olup felsefesi gereği bütün sağlık çalışanlarına önemli rol ve 
sorumluluk vermektedir. Sağlığın geliştirilmesi kavram olarak sağlığa yönelik 
herhangi bir davranış ve yaşam durumu için eğitim, örgütsel, ekonomik ve çev-
resel desteklerin bileşimi olarak tanımlanır.1 Dolayısıyla, hekimlerin hangi alanda 
çalışırlarsa çalışsınlar sağlığın korunması ve geliştirilmesi çalışmalarına katkı sağ-
lamaları beklenmektedir. Bununla beraber, bu çalışmalara yön verecek yapıların 
varlığı sürecin kolaylaşmasına neden olur.  

Meslek örgütü ve meslek örgütünün alt çalışma platformları bu ve benzeri konu-
larda ortaklaşmanın doğru bir adresidir. Türkiye’de hekimlerin meslek örgütü 
olan Türk Tabipleri Birliği (TTB) çatısında uzmanlık alanlarının mesleki gelişim-
leri, yeterlikleri, toplum sağlığını geliştirme gibi pek çok amaç etrafında ortak 
çalışmaları yürütmek için 1995 yılından TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm 
Kurulu (TTB-UDEK) kurulmuştur. Kurulduğu andan bu güne TTB-UDEK’in 
çalışmaları gelişerek sürmektedir.  

Bu dokuman kapsamında TTB-UDEK üyesi uzmanlık derneklerinin topluma 
doğrudan ulaşabildikleri web sayfalarında sağlığın korunması ve geliştirilmesi 
konularına ne denli yer verdikleri incelenmiştir. Değerlendirmelerin “anlık” ya-
pılmış olması, derneklerin web sayfalarına yansımamış olan çalışmalarının ince-
len(e)memiş olması, web sayfalarında yer alan her ayrıntının bu rapora yansı-
tıl(a)mamış olması gibi kısıtlılıklarına rağmen hekimlerin sesi olan uzmanlık der-
neklerinin çalışmamızın amacıyla örtüşen emek yoğun çalışmalarına ulaşmış 
olmak ve bu değerli çalışmalara dokuman içeriğinde yer verebilmek bizler açı-
sından son derece yararlı olmuştur. 

İlgili doküman tıp fakültesi Dönem VI öğrencilerinin Kasım 2015 döneminde 
sürdürdükleri Halk Sağlığı stajı ve çalışmaları kapsamında tamamlanmıştır. Ken-
dilerine teşekkür ediyoruz. 

Dokumanın TTB ve TTB-UDEK’e ulaştırılmasını sağlayan Anabilim Dalı Baş-
kanlığı’na ve Tıp Fakültesi Dekanlığı’na teşekkür ediyoruz. 

Dokumanın TTB yayını olarak değerlendirilmesine olanak sağlayarak çok sayıda 
hekime ulaşmasına katkı sunan TTB ve TTB-UDEK yönetimlerine ve çalışanla-
rına teşekkür ediyoruz. 

13 Aralık 2015 tarihinde tamamlanmış olan çalışma raporunun ve Şubat 2016 
döneminde tamamlanmış olan kitap hazırlığının okurlara, hekimlere, uzmanlık 
derneklerine ve ülkemiz sağlık ortamına yararlı olabilmesi dileğiyle… 

Danışmanlar adına, 

Dilek ASLAN2 

                                    
1 Ottawa Charter for health promotion. First International Conference on Health Promotion, Ottawa, 
Canada. 21 Nov 1986. 
2 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı  
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1. GİRİŞ 

Sağlığın geliştirilmesi, insanların kendi sağlık durumları üzerindeki kontrollerini 
arttırma ve sağlık durumlarını iyileştirme sürecidir. Sağlığın geliştirilmesi sosyo-
politik bir sürecin ürünüdür, yalnızca kişilerin yetenek ve kapasitesini artırmaya 
yönelik eylemleri değil, eş zamanlı olarak sosyal, çevresel ve ekonomik şartları 
da değiştirmeye ve böylece bunların toplumsal ve bireysel sağlık üzerindeki etki-
lerini azaltmaya yönelik fiilleri de benimsemektedir. Sağlığın geliştirilmesi, insan-
ların sağlığın belirleyici faktörleri üzerindeki kontrollerini artırmalarını buna ek 
olarak kendi sağlıklarını iyileştirmelerini sağlamayı amaçlar (1). 

Sağlığın geliştirilmesini kaynak alan üç temel strateji bulunmaktadır. Bu strateji-
ler sağlığın desteklenmesi; insanların tam sağlık potansiyellerine ulaşmalarının 
sağlanması ve sağlık arayışında toplumdaki farklı çıkarlar arasında aracılık ya-
pılmasıdır (1). 

Sağlığı geliştirme birçok bileşenin koordineli bir eylemini talep eder. Devletler, 
sağlık, sosyal ve ekonomik sektörler gibi ilgili diğer bileşenler, hükümet dışı gö-
nüllü organizasyonlar, yerel yönetimler, medya, ayrıca toplumda yaşayan birey-
ler birbirinden farklı ve aynı zamanda birbirini tamamlayan sorumluluk alırlar 
(2). 

Hekimler de sağlığın korunması ve geliştirilmesinde önemli sorumluluklar taşı-
maktadırlar. Hekimler gerek tıp fakültesinde eğitim alma sürecinde gerekse me-
zuniyet sonrası süreçte bu sorumlulukları üstlenirler. Uzmanlık eğitim sürecinde 
ve sonrasında da bu sorumlulukların sürdürülmesi, eylem alanlarının tanımlan-
ması, çabaların bireysellikten çıkarılıp işbirlikleri içerisinde yürütülmesi gibi konu-
larda uzmanlık derneklerinin önemli rolü bulunmaktadır (2). 

Uzmanlık derneklerinin toplum sağlığını geliştirme çabaları sürerken aşağıdaki 
konulara dikkat etmeleri önemlidir (2): 

 Uzmanlık derneğini ilgilendiren toplumda en sık görülen, en çok öldü-
ren, en çok sakat bırakan ve en çok işgücü kaybına neden olan hastalık-
lar gibi halk sağlığı konularına öncelik vermek, 

 İlgili diğer dernekler ile birlikte yapılan çalışmalarda işbirliği içerisinde 
olunması, 

 Uzmanlık derneklerinin bazı özel günlerde birlikte çalışmalar yapabilme-
leri. 

Uzmanlık dernekleri farklı yöntemler ile sağlığın gelişimine katkıda bulunurlar. 
Farklı yöntemlerle topluma ulaşırlar. Toplantılar, dergiler, konferanslar, TV prog-
ramları gibi medya etkinlikleri, web sitesi üzerinden hazırlanan çalışmalar bu 
yöntemler arasındadır. Web siteleri ile ilgili çalışmalar son dönemlerde toplum 
tarafından da başvurulan bir araç konumundadır (3). 

Bu gerekçelere bağlı olarak bu çalışmada Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Der-
nekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) üyesi uzmanlık derneklerinin web sitele-
rinde yer alan bilgilerin sağlığı geliştirme ile ilgili hangi içeriğe sahip olduklarının 
saptanması ve bu bakış açısıyla sitelerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
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2. AMAÇLAR 

2.1. Kısa erimli amaçlar 

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu üyesi uzman-
lık derneklerinin web sayfalarının; 

1. Görsel ve işlevsel açıdan değerlendirilmesi (resim, yazı tipi ve görsel 
materyal, siteye ulaşılabilirlik vb.) 

2. Toplumun sağlığının geliştirilmesi konularında içeriğe sahip olup ol-
madığının incelenmesi (halka yönelik sekme içerip içermediği, bilgi-
lerin kanıta dayalı olup olmadığı, bilgilerin güncel olup olmadığı, 
sağlığı geliştirme alt başlıklarında içeriğe sahip olup olmadığı, vb) 
amaçlanmıştır. 

2.2. Orta-uzun erimli amaçlar 

1. Uzmanlık derneklerin bu konudaki farkındalığına katkıda bulunul-
ması ve araştırma sonuçlarının ileride benzer konularda yapılacak 
çalışmalara kaynak oluşturması amaçlanmıştır. 
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3. GENEL BİLGİLER 

3.1. Sağlığın geliştirilmesi kavramı 

Dünyada 1970 öncesinde halk sağlığının öncelikli ilgi alanları bulaşıcı hastalıklar 
ve yaralanmalar olmuştur. Bu yönde uygun sağlık davranışlarının kazandırılması 
amacı ile sağlık eğitimi birimleri kurulmuştur. Sağlık eğitimi, bireylerin, topluluk-
ların kendi sağlıklarıyla ilgili hususlarda karar vermelerini ve sorumluluk almala-
rını sağlasa da toplumsal önem arz eden sorunların çözümünde bireysel sorum-
luluk yetersiz kalabilir. Bu konular için yasal ve sosyo-politik değişiklikler daha 
etkin olabilecektir. Bu sebepten ötürü sağlık eğitimini de içine alan nispeten 
daha kapsamlı ve bütünleyici bir bakış açısı olan sağlığı geliştirme terimine ge-
reksinim duyulmuştur(4). Eylül 1978’de Alma-Ata’da yayınlanan Temel Sağlık 
Hizmetleri Deklarasyonu ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlığın geliştirilmesi 
için sağlık sektörüne ilaveten diğer birçok sosyoekonomik sektörün bu konuda 
gayretlerine ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. 

Bu konudaki artan beklentileri karşılamak için Ottowa’da 1986 yılında sağlığı 
geliştirme konusunda uluslararası bir konferans düzenlenmiştir. Bu konferansta 
sağlığı geliştirme, kişilerin kendi sağlıkları üzerinde kontrollerini artırmayı ve 
sağlıklarını geliştirmelerini olanaklı kılan bir süreç olarak tanımlanmıştır. 

Ottawa bildirgesinde “SAĞLIK İÇİN ÖN KOŞULLAR” barış, barınma, eğitim, 
beslenme, gelir, stabil ekosistem, sürdürülebilir kaynaklar, sosyal adalet ve eşitlik 
olarak belirtilmiştir (1). 

Bu bağlamda yapılması gereken eylemler ise; sağlıklı kamu politikalarının oluştu-
rulması, destekleyici çevrelerin oluşturulması, toplumsal hareketlerin güçlendi-
rilmesi, kişisel becerilerin geliştirilmesi, sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırıl-
ması olarak tanımlanmıştır (1). 

Ayrıca dünyada sağlığın geliştirilmesi için Ottawa bildirgesinin dışında aşağıdaki 
etkinlikler de önemlidir(4) 

 Adelaide Konferansı (1988) 
 Sundsvall Beyanatı (1991) 
 Jakarta Bildirgesi (1997) 
 Meksika Bakanlık Raporu (2000) 
 Bangkok Bildirgesi (2000)  

Sağlığı geliştirme uygulamalarını şekillendiren anahtar yaklaşım, bireysel, ku-
rumsal ve toplumsal düzeyde güçlendirme yaklaşımıdır.   

1- Bireyleri güçlendirme (sağlık okur-yazarlığı, sağlıklı davranış ka-
zanma) Bireyleri güçlendirme, bireylerin ihtiyaçlarını tanımlamaları, kendilerinin 
ve içinde yaşadıkları toplumun yaşam kalitesinin yükselmesi için sağlıkları üze-
rinde kontrollerini artırmadır (5). Sağlık okur-yazarlığı Amerikan Tıp Derneği 
tarafından ‘bireylerin sağlıkla ilgili mesajları okuyabilmesi, ilaç kutularının üzerini 
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okuyup anlaması, sağlık çalışanları tarafından söylenenleri anlayıp yapabilmesi‘ 
şeklinde tanımlanmıştır. Tones (2002) sağlık okur-yazarlığını “eski şişeye yeni 
şarap koymak” olarak nitelendirmiş ve sağlık eğitimi ve bireysel güçlendirme 
yaklaşımını birlikte ifade eden bir kavram olarak ele almıştır (6). Sağlık okurya-
zarlığı literatüre 1970’li yıllarda girmiş olmakla birlikte, tedavi hizmetlerinde ve 
halk sağlığı alanında önemi son yıllarda artmıştır. ‘Sağlık okur-yazarlığı, okurya-
zarlıkla bağlantılı, insanların sağlıklarıyla ilgili olarak günlük yaşamlarında karar-
lar almak, yaşam kalitelerini yükseltmek ve sürdürmek için sağlıklarını geliştirme 
ve hastalıkları önleme amacıyla gerekli sağlık bilgisine erişme, anlama, değer 
biçme ve bilgiyi kullanmayı sağlayacak bilgi, motivasyon ve yeterliliktir (7). Şe-
kil 1’de görüldüğü gibi, sosyo-ekonomik durum, meslek, iş, gelir durumu, sos-
yal destek, kültür, dil, çevresel ve politik ortam, medya kullanımı, akranlar ve 
aile gibi sosyal ve çevresel faktörlerle sağlık okur-yazarlığı arasında karşılıklı etki-
leşim bulunmaktadır. Bireyin yaşı cinsiyeti, kültürel düzeyi, hastalık deneyimleri, 
görme, işitme gibi duyu organlarının fonksiyonlarını yerine getirip getirememesi, 
sosyal ve fiziksel becerileri ile okuma, kavrama ve işlemlere yönelik bilişsel düze-
yi de durumsal belirleyicilerle karşılıklı etkileşim içindedir (7). 

 

Şekil 3.1. Sağlığı Geliştirme Stratejileri (7). 

 

2- Toplumu güçlendirme 

Toplumu güçlendirmenin halk sağlığı alanındaki temelleri1800’lü yılların ortala-
rında atılmıştır ve ilk örneklerin sanitasyonu geliştirme yoluyla enfeksiyon hasta-
lıklarının önlenmesi, bağışıklama, kadın/üreme sağlığı, çocuk sağlığı, kronik has-
talıkların önlenmesi, tütün kontrol programı gibi halk sağlığının tüm alanlarında 
kullanıldığı görülmektedir (8). Toplumu güçlendirme, Herkes İçin Sağlık dokü-
manında ve sağlığı geliştirme için Ottowa Sözleşmesi’nde beş öncelikli eylemden 
biri olarak tanımlanmaktadır. Jakarta Deklerasyonu’nda toplumsal kapasiteyi 
arttırma ve bireyleri güçlendirme şeklinde ele alınan bu müdahale, sağlığı geliş-
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tirmede etkili bir araç olarak tanımlanmaktadır (9). Toplum katılımı, toplumun 
sağlığını etkileyen faktörlere karar verme, politikaları belirleme, uygulama, hiz-
metleri planlama, geliştirme ve sunma süreçlerine aktif şekilde katılımı sürecidir 
(10). Toplum katılımını geliştirmek için toplumun bilinçlendirilmesi, toplum lider-
liği gibi kavramların geliştirilmesi günümüzde sıklıkla başvurulan uygulama ve 
yaklaşımlardır (11). Amerika Birleşik Devletleri’nde sosyal hizmet uzmanları 
tarafından geliştirilen toplumu güçlendirme ve toplum katılımı çalışmaları, DSÖ 
Avrupa’da Sağlıklı Kentler Ağı’nın ve tütün kontrol programının başarısında en 
güçlü araçlar olarak görülmektedir (9). 

3- Sağlık sistemini güçlendirme  

Sağlık sistemini güçlendirme, toplumun tüm bireylerinin özellikle hassas/risk 
altındaki grupların sağlık hizmetine erişebildiği, yeterli insan gücü olan, toplum 
katılımı mekanizmaları iyi oluşturulmuş, iyi finanse edilmiş ve liderlik becerileri 
gelişmiş sağlık sistemler kurmayı ifade etmektedir. Dünyada iklim değişikliği, 
ekonomik krizler, bulaşıcı olmayan hastalıkların artışı, yeni enfeksiyon hastalıkla-
rının ortaya çıkışı gibi pek çok sağlık sorunu yaşanmaktadır. Sağlık sorunlarının 
kontrolü için birçok ülkede sağlık sistemine sağlık profesyoneli olmayan, top-
lumdan seçilen ve amaçlanan hedefler doğrultusunda sağlığı geliştirme eğitimi 
almış, sağlık sistemi ile bağlantısı kurulmuş kişiler yetiştirilmiştir. Sağlık ekibinde, 
sağlık çalışanı olmayan toplum sağlığı çalışanlarının yer alması, koruyucu sağlık 
hizmetlerine erişimi arttırmada ve toplum katılımını sağlayarak toplumun sağlık 
düzeyini yükseltmede yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir (12). 

4- Kapasite geliştirme 

Sağlığı geliştirmek için kapasite geliştirme, sağlığı geliştirebilecek bilgi üretmeyi, 
beceri geliştirmeyi ve liderliğin geliştirilmesini ifade etmektedir. Sağlığı geliştirme 
çalışmalarının kurumsallaşması için, sağlığı geliştirme faaliyetlerinin finansman, 
insan kaynakları, bilgi yönetimi, ortaklıklar kurma çalışmalarına entegre edilmesi 
gerekmektedir. Bu süreç, sağlıkla ilgili sektörler arasında stratejik ilişkiler kurabi-
len, sağlıkla ilgili politikalarda değişimler yapabilen, sürdürülebilir finansman için 
savunuculuk yapabilen liderlik becerisi gelişmiş sağlık çalışanlarına ihtiyacı ar-
tırmaktadır. Bu nedenle liderliği geliştirme kapasitesini artırmak için eğitim prog-
ramlarının hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir. Ülkelerin sağlığı geliş-
tirme kapasiteleri yükseldikçe İnsani Kalkınma İndeksiyle belirlenen kalkınma 
düzeyi de yükselmektedir (13). Kapasite geliştirmede öncelikli araç, ülkenin ya 
da bölgenin sağlığı geliştirme kapasitesini haritalamadır. Epidemiyolojik yöntem-
lerle toplumun öncelikli sağlık sorunları belirlendikten sonra, güçlü ve zayıf yön-
ler, olanaklar ve engeller tanımlanmalı, daha sonra sağlığı geliştirme kapasite 
haritası hazırlığı tamamlanmalıdır (14).  

5- Sektörlerarası işbirliği 

Sağlık sorunlarının ortaya çıkmasında nasıl fiziksel, sosyal ve kültürel faktörler 
etkiliyse, toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi için de her sektörün sorumlu-
luğu vardır. Bu nedenle sağlık sektörü, diğer sektörlerle işbirliği içinde çalışmak 
durumundadır. Eğitim, tarım-hayvancılık, çevre, ulaşım, sosyal yardımlar, or-
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man, çevre gibi sektörlerin politika ve programlarını hazırlarken toplumun en üst 
düzeyde sağlıklı olma halini düşünmeli ve aldıkları her kararda topluma etkilerini 
göz önüne almalıdırlar.  

3.2. Sağlığın geliştirilmesinde hekimlerin rolü 

Sağlık çalışanları, mesleki sorumlulukları ve sosyal rolleri gereği sürdükleri yaşam 
biçimleri ile örnek olma ve sağlık eğitimi yönünden hizmet verdikleri grubu etki-
leme özelliklerine sahiptir. Hekimler kişilere aileleri, toplumları, kültürleri bağla-
mında ve yaşam süreleri boyunca kapsamlı bakım sunmaktadır. Tıp disiplinin 
temel özellikleri gereği ve insanlarla en sık, en yakın ve en uzun süreli ilişki kuran 
sağlık çalışanları olarak sağlığı koruma ve geliştirmede en uygun konumda olan 
kişilerdir (15). 

Kişilerin sağlığı koruma ve sağlığı geliştirme davranışları hakkında danışmanlık 
yapan hekimler, bu kişilerin sağlık davranışlarını olumlu yönde etkileyebilirler. 
Tüm hekimler için sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi konusunda 
kazanılması amaçlanan yeterlilikler bulunmaktadır. Bu yeterlilikler aşağıda su-
nulmuştur (16):  

Koruyucu sağlık hizmetlerini hizmet sağlayıcılar, kuruluşlar ve devlet kurumları 
arasında koordine etmek (Sistem temelli uygulama)  

 Risk faktörlerinin azaltılması, tarama ve hastalıklardan korunma ile ilgili 
öneriler konusunda hasta ve hasta ailesi ile etkili bir iletişim  

 Her yaştan hastalar için sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi 
konusunda güncel, kanıt-temelli örgütsel kaynaklar ve önerileri belirle-
yebilmek ve onlara erişebilmek (uygulama-temelli öğrenme ve gelişim, 
hasta bakımı)  

 Sağlıklı bir yaşam tarzı ile örnek oluşturarak koruyucu sağlık ilke ve yak-
laşımlarını benimseyebilmek (profesyonalizm, iletişim becerileri) 

 Sağlıklı yaşam tarzı geliştirme ve hastalıkları önlemeye dikkat ederek ay-
rıntılı öykü ve fizik muayene gerçekleştirebilmek (hasta bakımı)  

 Tarama anımsatıcılarına yönelik olarak poliklinik ortamında hastayı ha-
tırlamada bir sistem kurmak veya var olan sistemi kullanabilmek (sis-
tem-temelli uygulama) 

 Mevcut sağlık hizmeti sisteminde hastaları savunmak ve sağlığın korun-
ması ile hastalıkların önlenmesini geliştirme amacıyla sürekli olarak sis-
temi ilerletme yönünde çaba gösterebilmek (profesyonalizm, hasta ba-
kımı, sistem-temelli uygulama)  

 Nitelik, güvenlik ve herkes için erişime odaklanmış kapsamlı, koordineli 
ve sürekli bakımın olduğu hasta-temelli birinci basamak kavramına bağ-
lılık ve anlayış gösterebilmek (sistem temelli uygulama, profesyonalizm)  

 Sağlığı geliştirme ve ikincil koruma aracı olarak, kronik hastalık tedavi 
planlarını harekete geçirebilmek, takip edebilmek, hastalara ve diğer 
ekip üyelerine aktarabilmek (hasta bakımı, sistem-temelli uygulama)  
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 Hastayı önemli ilişkiler bağlamında değerlendiren ve aile sistemleri 
odaklı bir hasta bakım yaklaşımı sergileyebilmek (hasta bakımı, sistem-
temelli uygulama) 

3.2.1. Hekimlerin sağlığı geliştiren davranışlar açısından öne çıkan 
rolleri 

Sağlığı geliştiren davranışlar, bireyin iyilik düzeyini artıran ve kendini gerçekleş-
tirme olanağı sağlayan davranışları içermektedir. Bireylerin yaşam biçimi, sade-
ce hastalıklardan korunmayı değil, yaşam boyunca sağlık düzeyini artırmaya 
yönelik davranışları içermelidir. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları; kendini ger-
çekleştirme, sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme, kişilerarası destek ve 
stres yönetimi başlıklarını içerir. Bir kişinin nerede, hangi ortamda çalıştığı, ba-
rındığı koşulları, yaşadığı ortamdaki sosyal ilişkileri o kişinin kendini tanıması ve 
geliştirmesinde, hayatına ve bedenine dair söz söyleyebilmesinde, insiyatif ala-
bilmesinde yani “sağlığı” üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak etkilidir (17). 
Sağlık davranışı, olumlu ve olumsuz sağlık davranışı olarak iki grup altında ince-
lenmektedir. Olumlu sağlık davranışı, bireylerin kendi sağlığını ve başkalarının 
sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik bilinçli çabalarını ifade eder. Yeterli 
dengeli beslenmek, düzenli uyumak, spor yapmak, yılda en az bir kez sağlık 
kontrolünden geçmek ve diğer bireylerle olumlu iletişim kurmak olumlu sağlık 
davranışlarına örnek olarak verilebilir (18). Bireylerin olumlu sağlık davranışları 
kazanması için, bu davranışlar konusunda bilgi sahibi olmaları ve edindikleri 
bilgiyi, davranış biçimlerini değiştirmek için kullanmaları gerekir. Aksi halde, 
bireyler olumsuz sağlık davranışı gösterebilirler. Olumsuz sağlık davranışı, birey-
lerin sağlığı için risk oluşturan eylemlerde bulunması olarak tanımlanabilir. 
Olumsuz sağlık davranışlarına örnek olarak, sigara içme, alkol kullanma, düzen-
siz yemek yeme verilebilir (19). 

Sağlığın geliştirilmesi kavramının içerdiği konularda hekimler çeşitli şekillerde 
katkı sağlamalıdırlar. Sağlıklı yaşam davranışları konusunda hekimler hasta ve 
hasta yakınlarını eğiterek, hastalarla iletişim içinde oldukları her fırsatta  yukarı-
daki konular hakkında sorular sorarak, seminer ve konferanslar düzenleyerek, 
kendi davranışlarıyla da örnek olarak sağlığın geliştirilmesinde büyük rol oyna-
maktadır (15).  

3.3. Sağlığın geliştirilmesinde uzmanlık derneklerinin rolü  

Uzmanlık dernekleri sağlığın geliştirilmesi konusunda topluma yön göstermesi 
açısından çok önemli bir yere sahiptir. Belirleyecekleri politikalar ile halk sağlığı 
alanındaki etkinliklerin izlenmesi, iyileştirilmesi ve yönlendirilmesine katkıda 
bulunurlar. Uzmanlık dernekleri kendi alanları ile ilgili güncel konuları ve sağlık 
ortamları ile ilgili gelişmeleri takip eder, değerlendirir ve topluma sunar, toplu-
mun benimsemesi için etkinlikler düzenlerler. Çalışma alanları ile ilgili politikaları 
belirler, bu politikaları uygulamak için gerekli kaynakları saptar ve politikaların 
yerine getirilebilmesi için kısa-orta-uzun vadede planlar hazırlar, çalışma ilkeleri 
oluştururlar. Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu tarafın-
dan kendilerine verilen yükümlülükleri yerine getirirler. 
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Türk Tabipleri Birliği bünyesinde yer alan TTB-UDEK, üye uzmanlık dernekleri-
nin etkinliklerinin izlenmesinden ve birbirleriyle ilişkisinden sorumludur. Bunun 
yanında Avrupa Tıp Uzmanları Birliği ile uzmanlık derneklerinin ilişkilerini dü-
zenlemektedir. Bu kurul, bünyesinde farklı çalışma grupları bulundurmaktadır. 
Bu gruplar etik çalışma, sürekli tıp eğitimi, sürekli mesleki gelişim, sağlıkta insan 
gücü, bilimsel araştırmalar, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, toplum sağlığını 
geliştirme, ilaç ve teknoloji ve e-sağlık konularında çalışmaktadır. 

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’na bağlı toplum 
sağlığını geliştirme çalışma grubu bulunmaktadır. Bu çalışma grubunun işlevi 
derneklerin toplum sağlığını geliştirme çalışmalarını ve etkinliklerini desteklemek 
ve yönlendirmektir. Toplum sağlığını geliştirme çalışma grubunun TTB-UDEK 
üyesi dernekler arasında iletişime katkıda bulunmak, derneklerin toplum sağlığı 
geliştirme konusundaki etkinlikleri artırmak ve bu konularda ortak hareket etme-
lerini sağlamak gibi sorumlulukları da bulunmaktadır (20). 

3.4. Sağlığın geliştirmesinde Internet olanaklarının rolü Günümüzde 
bilgi teknolojileri alanındaki hızlı gelişim, içerdiği iletişim devrimi ile daha önce 
ulaşılması güç olan bilgilere hızlı erişim olanağı sağlamıştır(). Dünya genelinde 
internet üzerinde konularına göre günlük aramalar ele alındığında, bunlar ara-
sında sağlıkla ilgili başlıkların %4,5 sıklığında araştırıldığı görülmüştür (21). Yeni 
medya düzeni çerçevesinde elektronik yaşam ve internet üzerinden bilgiye eri-
şebilme seçeneği, sağlığın yönetiminde tüm insanları ve özellikle hastaları daha 
etkin hale getirmiştir. Böylelikle bireyler daha fazla bilgiyle karar verebilme, sağ-
lıkla ilgili davranışlarını yönetebilme ve geliştirebilme olanağından yararlanabil-
mektedir (21). 

Bu nedenle web sayfalarını ziyaret eden sağlam/hasta bireylerin internet üzerin-
den bilgi edinme girişimlerinin devamlılık gösteren bir yapıda olduğu düşünül-
mektedir. Modern tedavi yöntemleri ve hastalık yönetimindeki gelişme ve nitelik 
artışı, evde tedavi olanaklarında önemli ölçüde artışı ve değişimi de beraberinde 
getirmiştir. Aynı şekilde mekan, zaman ve kişi ihtiyaçları boyutlarında sınırları 
değiştiren internet, kullanıcılarına bulunduğu yerden hareket etmeden diğerleri 
ile buluşabilme, beraber olabilme imkanını sağlamıştır. Bireyler çoğunlukla başta 
kanser, kalp hastalıkları, hemofili ve kanama bozukluğu hastalıkları olmak üzere 
kronik hastalıklarla ilgili bilgileri internet ortamından araştırmaktadırlar. Örneğin; 
hemofili ve kanama bozukluğu hastalıkları olan bireyler sahip oldukları hastalı-
ğın kalıtsal bir hastalık olarak nesilden nesile aktarılması, aile içi etkileşime açık 
oluşu, sosyal izolasyon durumu yaşamaları ve kanama sorunlarıyla ilgili bilgiye 
acil ulaşım gereksinimi gibi nedenlerden dolayı internetten en sık bilgi arayan 
hasta grubu olarak tanımlanmıştır. Ayrıca bu hastalıklarla ilgili olarak, acil mü-
dahale gereksinimi olan durumlarda, hızlı ve doğru bilgi edinme ve etkin tedavi 
arasında kuvvetli ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Buradan yola 
çıkarak bu hastaların internet aracılığı ile doğru bilgiye ulaşabilmeleri halinde, 
hastalıklarının yönetiminde daha başarılı olabileceklerini düşünmek doğru bir 
yaklaşımdır (22). 
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Hastaların sağlıkları ile ilgili konularda internet üzerinden araştırma yapma süre-
cinde motivasyonları ele alındığında, bunların iki boyutta toplanabildiği tespit 
edilmiştir (23). Bunlardan birincisi, bireyin/hastanın hastaneye ya da doktora 
gitmeden yaptığı bağımsız araştırma sürecidir. Bu süreçte hasta internet üzerinde 
hastalığına ilişkin bilgi araştırarak doktora gitme ihtiyacının olup olmadığını tes-
pit etmektedir. İkincisi ise, hastane ya da doktor ziyareti sonrası internet üzerinde 
yapılan bilgi araştırma sürecidir. Bu süreçte ise, ihtiyaç duyulan ek bilginin temin 
edilmesi ya da sağlık uzmanının kendisi ile paylaştığı bilgiden tatmin olmama, 
yetinememe veya değerlendirme ihtiyacı duyma durumunda ortaya çıkan bilgi 
edinme sürecidir. Bu iki değişimin ortak bir sonucu olarak hastaların, özellikle 
kanama bozukluğu gibi kalıtsal hastalık sahibi bireylerin internet üzerindeki tu-
tum ve davranışları, hastalıklarının gelişimi ve yönetiminde önemli farklılaşma ve 
gelişmelere neden olmuştur. Bilgisayar ve internet bağlantı gereksinimi ve kulla-
nımı, bu kanalla bilgi edinme üzerinde temel şart olarak tanımlanmaktadır (23). 
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4. GEREÇ VE YÖNTEM 

4.1 Araştırmanın yeri 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı fiziksel ortamın-
da Internet olanakları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

4.2 Araştırmanın tipi 

Araştırma tanımlayıcı tipte epidemiyolojik çalışmadır.  

4.3 Araştırmanın evreni ve örneklemi  

Araştırmanın evrenini TTB-UDEK’e üye olan ve web sitesi bulunan uzmanlık 
dernekleri oluşturmaktadır. Örneklem seçilmemiş olup, evrenin tamamına ula-
şılmıştır. 

 

 

Şekil 4.1: Araştırmanın Akış Şeması 

 

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’na üye derneklerden 
19 dernek uzmanlık derneği olmaması, bir derneğin web sitesi olmaması ve iki 
dernek listede tekrarlaması nedeniyle araştırma dışında bırakılmıştır. Araştırma 
kapsamında 79 uzmanlık derneğinin web sayfası incelenmiştir. 
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4.4 Araştırmanın değişkenleri  

Uzmanlık dernekleri web siteleri aşağıda belirlenmiş değişkenlere göre değerlen-
dirilmiştir:  

I. Görsel ve işlevsel açıdan değerlendirme 

1. Derneğin adı 

2. Kuruluş yılının bulunması  

3. Logosunun bulunması  

4. Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması  

5.Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması  

6.Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması   

7.Son güncellenme tarihinin belirtilmesi   

8.Site içi arama motorunun olması   

9.Görsel materyallerden faydalanması (video, fotoğraf, grafik, vb)  

10. İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal/uluslararası web sitelerine 
ulaşım için link bulundurması  

11. Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  

12.İletişim bilgilerinin bulunması (E-posta adresi, açık adresi, telefon 
ve/veya faks numaraları) 

13.Sitede reklam olup olmaması  

II. Toplumun sağlığının geliştirilmesi konularında içeriğe sahip olup olmadığının 
incelenmesi 

14. Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgilerin bulunduğu sekme içermesi  

15. İçerdiği bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması  (kaynak gösterimi)  

16. Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin 
bilgi varlığı  

17. Hekimler için uzmanlık alanına yönelik rehber(ler) bulunması 

18. Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması 

4.5 Veri kaynağı ve veri toplanması  

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’na üye olan uzman-
lık derneklerinden web sitesi mevcut olan 79 derneğin web siteleri, araştırmacılar 
tarafından oluşturulan veri toplama formu kullanılarak değerlendirilmiştir. 

4.6 Araştırmanın ön denemesi 

Ön deneme kapsamında TTB-UDEK sayfasında yer alan ve araştırma dışında 
kalan derneklerin web siteleri, hazırlanan veri toplama formu ile değerlendiril-
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miştir. Her araştırmacı iki adet web sitesi değerlendirmiş olup, ön denemede 
toplam 12 dernek web sayfası incelenmiştir. 

4.7 Araştırmanın insan gücü  

Araştırma, Kasım-Aralık 2015 döneminde Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda stajla-
rını yapmakta olan altı intern doktor tarafından anabilim dalında çalışan üç araş-
tırma görevlisi ve iki öğretim üyesi danışmanlığında yürütülmüştür.  

4.8 Verilerin analizi  

Elde edilen verilerin bilgisayar ortamına girişi ve analizi için Statistical Package 
for Social Science (SPSS 22.0) programı kullanılmıştır.  

4.9 Etik konular  

 Veriler kamuoyuna açık internet sitelerinden alınmış olup etik kurul izni 
gerektirmemektedir.  

 Etik sorumluluk gereği araştırma sonuçlarının TTB-UDEK çalışanları ile 
paylaşılması planlanmaktadır.  

4.10 Araştırmanın kısıtlılıkları ve güçlükleri  

 Araştırmada incelenen tüm web sitelerinde tarayıcı olarak Google 
Chrome kullanılmıştır. Bu nedenle diğer tarayıcılarda yer alan özellikler 
değerlendirilmemiştir. 

 Web sitesine yansımamış, ancak derneğin yapmakta olduğu faaliyetlere 
ulaşılamamıştır. 

 Web siteleri araştırmanın yapıldığı saat itibariyle incelendiği için daha 
sonraki değişiklikler dikkate alınamamıştır. 

 Derneklerin yeterlik kurulları araştırılırken sadece derneğin web sitesi in-
celendiği için yeterlik kurulu olup web sitesinde yeterlik kurulu hakkında 
bilgi içermeyen derneklerin yeterlik kurulları tespit edilememiştir. 

4.11 Tanım ve kriterler 

 Uzmanlık derneği: Tıp alanında belli bir uzmanlık alanında faaliyet 
gösteren hekimlerin kendi uzmanlık alanlarında eğitim, hasta bakımı, 
tedavi konuklarında belli standartlar içinde bulunmalarını sağlamak ve 
bilimsel incelemelerin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan 
derneklerdir. 

 TTB-UDEK: TTB’nin uzmanlık derneklerini bir çatı altında koordine 
etmeyi planladığı, uzmanlık eğitimini iyileştirmek, standardize etmek ve 
böylece sağlık hizmetlerinde niteliği yükseltmek amacıyla kurduğu bi-
rimdir.18-19 Kasım 2006 tarihlerinde TTB 55. Olağanüstü kongresinde 
kabul edilen ‘”Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Ku-
rulu Çalışma Usulleri” yönetmeliğiyle kurulmuştur. 
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 Türk Tabipler Birliği: Anayasal güvence altında,6023 sayılı Kanun 
ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde ve ülkedeki hekimlerin büyük 
çoğunluğunun üye olduğu ana gelir kaynağı üye aidatları olan mesleki 
örgüttür. 

 Sağlığın geliştirilmesi: İnsanların kendi sağlık durumları üzerindeki 
kontrollerini arttırmalarını ve sağlık durumlarını iyileştirme sürecidir. 
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5. BULGULAR 

Tablo 1. Acil Tıp Uzmanları Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(24.11.2015, 14:53) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Yok 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 1’de Acil Tıp Uzmanları Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları 
görülmektedir (http://www.atuder.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı ve ulusal farklı sitelere ulaşım için bağlantı olduğu belir-
lenmiştir. Bununla beraber, derneğin web sayfasında son güncelleme tarihi, 
yabancı dil sekmesi, arama motoru, mobil cihazlarla uyumu bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda bilgi bulunmamaktadır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşüre/rehbere/afişe/basın bildirisine ulaşılamadığı, 
sıkça sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır. 

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 2. Akademik Geriatri Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(24.11.2015, 15:52) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması      Uyumlu 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Yok 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Var 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Var 

 

  



TTB UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU ÜYESİ UZMANLIK DERNEKLERİNİN  
WEB SİTELERİNİN SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

23 
 

Tablo 2’de Akademik Geriatri Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları 
görülmektedir (www.akademikgeriatri.org/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı-
ların olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, derneğin web sayfasında son gün-
celleme tarihi, yabancı dil sekmesi bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içerik bulunmaktadır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanıldığı sıkça sorulan soruların cevaplandırıl-
dığı saptanmıştır. 

Sitede kaynak gösterimi yapılmadığı, toplum için hazırlanmış broşü-
re/rehbere/afişe/basın bildirisine ulaşılamadığı, saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 
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Tablo 3. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği web sitesine ilişkin bazı özel-
likler (24.11.2015, 15:58) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Yok 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Yok 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 3’de Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği web sitesinin değerlendir-
me başlıkları görülmektedir (http://www.cayd.org.tr/). 

Sitenin logosu, son güncelleme tarihi, arama motoru, ulusal ve uluslararası farklı 
sitelere ulaşım için bağlantıların olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, derne-
ğin web sayfasında, yabancı dil sekmesi, kuruluş yılı, mobil cihazlarla uyumu 
bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içerik bulunmasına rağmen, kavra-
mın alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşüre/rehbere/afişe/basın bildirisine ulaşılamadığı, 
sıkça sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 4. Çocuk Nefroloji Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(24.11.2015, 16:19) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Yok 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 4’de Çocuk Nefroloji Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları gö-
rülmektedir (http://www.cocuknefroloji.org/).  

Sitenin logosu, kuruluş yılı ve son güncelleme tarihi bilgisinin olduğu belirlenmiş-
tir. Bununla beraber, derneğin web sayfasında, yabancı dil sekmesi, ulusal ve 
uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı, arama motoru, mobil cihazlarla 
uyum özelliği bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda bilgi bulunmamaktadır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşüre/rehbere/afişe/basın bildirisine ulaşılamadığı, 
sıkça sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 
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Tablo 5. Çocuk Romatoloji Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikleri 
(24.11.2015, 16:36) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Yok 

Açık adresi Yok 

Telefon ve/veya faks numaraları Yok 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Var 
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Tablo 5’de Çocuk Romatoloji Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları 
görülmektedir (www.pedirom.org.tr/).  

Sitende logo, kuruluş yılı, son güncelleme tarihi, arama motoru, uluslararası 
farklı sitelere ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, derne-
ğin web sayfasında yabancı dil sekmesi, mobil cihazlarla uyumu bulunmamak-
tadır.  

Sitenin iletişim bilgileri bulunmamaktadır. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda bilgi bulunmamaktadır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı saptan-
mıştır.  

Sitede sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaştığı bölüm bulunmaktadır. 

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 
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Tablo 6. Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(24.11.2015, 16:58) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Var 
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Tablo 6’da Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği web sitesinin değerlendirme 
başlıkları görülmektedir (www.turkderm.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, son güncelleme tarihi, arama motoru, ulusal ve ulusla-
rarası farklı sitelere ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, 
derneğin web sayfasında yabancı dil sekmesi ve mobil cihazlarla uyum özelliği 
bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda bilgi bulunmamaktadır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanıldığı, sıkça sorulan soruların cevaplandığı 
bölüm bulunmaktadır. 

Sitede  kaynak gösterimi yapılmadığı, toplum için hazırlanmış bro-
şür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı saptanmıştır. 

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 
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Tablo 7. Gelişimsel Pediatri Derneği web sitesine ilişkin bazı özelliklerin dağılımı 
(24.11.2015, 17:16) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Yok 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Var 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 7’de Gelişimsel Pediatri Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları 
görülmektedir (www.gelisimselpediatridernegi.org.tr/).  

Sitede logo, son güncelleme tarihi, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için 
bağlantı olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, derneğin web sayfasının kuru-
luş yılı, yabancı dil sekmesi, arama motoru ve mobil cihazlarla uyum özelliği 
bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda bilgi bulunmamaktadır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 8.Gögüs Kalp Damar Anestezi ve Yogun Bakım Derneği web sitesine 
ilişkin bazı özellikler (24.11.2015, 17:29) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulundur-
ması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu  

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 8’de Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği web sitesinin 
değerlendirme başlıkları görülmektedir (www.gkda.org.tr).  

Sitede logo, kuruluş yılı, son güncelleme tarihi, arama motoru, ulusal ve ulusla-
rarası farklı sitelere ulaşım için bağlantı, mobil cihazlarla uyum özelliği olduğu 
belirlenmiştir. Bununla beraber, derneğin web sayfasında yabancı dil sekmesi ve 
ziyaretçi sayısının belirtildiği bir bölüm bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda bilgi bulunmamaktadır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 9. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(24.11.2015, 17:50) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulundur-
ması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Yok 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Var 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Var 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Var 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 9’da Halk Sağlığı Uzmanları Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkla-
rı görülmektedir (hasuder.org/).  

Sitende logo, kuruluş yılı, ulusal farklı sitelere ulaşım için bağlantı ve arama mo-
toru bulunduğu, mobil cihazlarla uyumlu olduğu belirlenmiştir. Bununla bera-
ber, derneğin web sayfasında son güncelleme tarihi, yabancı dil sekmesi bulun-
mamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi yönünden genel kavramsal içerik bulunmasına rağ-
men, kavramın tüm alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede kaynak gösterimi yapıldığı, toplum için hazırlanmış bro-
şür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşıldığı belirlenmiştir. Sitede görsel materyaller-
den faydalanılmadığı, sıkça sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı 
saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 10. Havacılık Tıbbı Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(24.11.2015, 18:30) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Yok 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Var 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Var 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 10’da Havacılık Tıbbı Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları gö-
rülmektedir (www.hvtd.org/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı 
olduğu belirlenmiştir. Derneğin web sayfasında son güncelleme tarihi, yabancı 
dil sekmesi, arama motoru bulunan web sayfasının, mobil cihazlarla uyumu 
bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi ile ilgili genel kavramsal içerik bulunmasına rağmen, 
kavramın tüm alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanıldığı, kaynak gösterimi yapıldığı saptan-
mıştır. Sitede toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşıla-
madığı, sıkça sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 11. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği web sitesine ilişkin bazı özellik-
ler (24.11.2015, 18:46) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 11’de Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği web sitesinin değerlendirme 
başlıkları görülmektedir (www.kbud.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, son güncelleme tarihi, yabancı dil sekmesi, ulusal ve 
uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Bununla 
beraber, derneğin web sayfasında arama motoru ve mobil cihazlarla uyum özel-
liği bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda bilgi bulunmamaktadır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 
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Tablo 12. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği web sitesine ilişkin bazı özel-
likler (24.11.2015, 18:58) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 

 

  



TTB UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU ÜYESİ UZMANLIK DERNEKLERİNİN  
WEB SİTELERİNİN SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

43 
 

Tablo 12’de Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği web sitesinin değerlendirme 
başlıkları görülmektedir (https://www.klimud.org/). 

Sitede logo, kuruluş yılı, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı 
olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, derneğin web sayfasında son güncelle-
me tarihi, yabancı dil sekmesi, arama motoru ve mobil cihazlarla uyum özelliği 
bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içerik bulunmasına rağmen, kavra-
mın alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşüre/rehbere/afişe/basın bildirisine ulaşılamadığı, 
sıkça sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 13. Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği web sitesine ilişkin 
bazı özellikler (24.11.15, 11.00) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Yok 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 13’de Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği web sitesinin 
değerlendirme başlıkları görülmektedir (www.kbb.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı 
olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, derneğin web sayfasında son güncelle-
me tarihi, yabancı dil sekmesi, arama motoru ve mobil cihazlarla uyum özelliği 
bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. Sitede reklam unsuruna 
rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içerik bulunmasına 
rağmen, kavramın alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 



 TTB UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU ÜYESİ UZMANLIK DERNEKLERİNİN  
WEB SİTELERİNİN SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

46 
 

Tablo 14. Patoloji Dernekleri Federasyonu web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(24.11.15, 10.55) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Var 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 14’de Patoloji Dernekleri Federasyonu web sitesinin değerlendirme baş-
lıkları görülmektedir (www.turkpath.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı 
olduğu, son güncelleme tarihinin ve arama motorunun olduğu belirlenmiştir. 
Derneğin web sayfasında yabancı dil sekmesi ve mobil cihazlarla uyum özelliği 
bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içerik bulunmasına rağmen, kavra-
mın alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanıldığı, toplum için hazırlanmış bro-
şür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılabildiği ancak sıkça sorulan soruların cevap-
landığı bir bölümün olmadığı ve kaynak gösterimi yapılmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 15. Pediatrik Üroloji Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler (24.11.15, 
11.30) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 15’de Pediatrik Üroloji Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları 
görülmektedir (www.peduro.org/).  

Derneğin web sayfasına logo, kuruluş yılı, son güncelleme tarihi, ulusal ve ulus-
lararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Sitede yabancı dil 
sekmesi, arama motoru ve mobil cihazlarla uyum özelliği bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içerik ve kavramın alt başlıklarına 
dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılmadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 16. Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(24.11.15, 11.55) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Yok 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Yok 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Yok 

Açık adresi Yok 

Telefon ve/veya faks numaraları Yok 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 16’da Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği web sitesinin değerlendirme baş-
lıkları görülmektedir (www.sualti.org/).  

Sitede kuruluş yılı, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı olma-
dığı, son güncelleme tarihi, yabancı dil sekmesi, arama motoru, mobil cihazlarla 
uyum özelliği bulunmadığı belirlenmiştir.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunmadığı belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içerik ve kavramın alt başlıklarına 
dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılmadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 17. Tıbbi Genetik Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler (24.11.15, 
12.35) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Var 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 17’de Tıbbi Genetik Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları gö-
rülmektedir (http://www.tibbigen.org/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı, 
son güncelleme tarihi ve arama motorunun olduğu belirlenmiştir. Derneğin web 
sayfasında yabancı dil sekmesi ve mobil cihazlarla uyum özelliği bulunmamak-
tadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içerik ve kavramın alt 
başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılmadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 18. Türk Algoloji Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler (24.11.15, 
13.05) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Yok 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 18’de Türk Algoloji Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları görül-
mektedir (www.algoloji.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı 
ve son güncelleme tarihinin olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber derneğin 
web sayfasında, yabancı dil sekmesi, arama motoru ve mobil cihazlarla uyum 
özelliği bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içerik ve kavramın alt 
başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılmadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 

  



 TTB UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU ÜYESİ UZMANLIK DERNEKLERİNİN  
WEB SİTELERİNİN SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

56 
 

Tablo 19. Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(25.11.15, 10.05) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Yok 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 19’da Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği web sitesinin değerlendirme 
başlıkları görülmektedir (www.anatomidernegi.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı 
olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, derneğin web sayfasında son güncelle-
me tarihi, yabancı dil sekmesi, arama motoru ve mobil cihazlarla uyum özelliği 
bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içerik ve kavramın alt başlıklarına 
dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşüre/rehbere/afişe/basın bildirisine ulaşılmadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 20. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği web sitesine ilişkin bazı 
özellikler (25.11.15, 10.30’) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Yok 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 20’de Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği web sitesinin değer-
lendirme başlıkları görülmektedir (www.tard.org.tr/).  

Sitenin logosu, kuruluş yılı, son güncelleme tarihinin olduğu belirlenmiştir. Bu-
nunla beraber, derneğin web sayfasında, yabancı dil sekmesi, arama motoru, 
mobil cihazlarla uyum özelliği, ulusal ve uluslararası farklı web sitelerine ulaşım 
için bağlantı bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içerik ve kavramın alt 
başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılmadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 21. Türk Biyokimya Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler (25.11.15, 
11.05) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 21’de Türk Biyokimya Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları 
görülmektedir (www.turkbiyokimyadernegi.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, arama motoru, yabancı dil sekmesi, farklı ulusal ve 
uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Derneğin 
web sayfasının mobil cihazlarla uyum özelliği bulunmamakta ve sayfada ziyaret-
çi sayısı belirtilmemektedir. 

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içerik ve kavramın alt 
başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisi bulunmadığı, sıkça soru-
lan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 22. Türk Cerrahi Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler (25.11.15, 
11.35) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 22’de Türk Cerrahi Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları görül-
mektedir (www.turkcer.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, arama motoru, yabancı dil sekmesi, farklı ulusal ve 
uluslararası web siteleri için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber 
derneğin web sayfasının mobil cihazlarla uyumu olmadığı ve ziyaretçi sayısının 
belirtilmediği belirlenmiştir. 

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içerik ve kavramın alt 
başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılmadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 23. Çocuk Ürolojisi Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler (25.11.15, 
12.15) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 23’de Çocuk Ürolojisi Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları gö-
rülmektedir (www.cocukuroloji.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, arama motoru, farklı ulusal ve uluslararası web siteleri-
ne ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Derneğin web sayfasının yabancı 
dil sekmesi ve mobil cihazlarla uyum özelliği bulunmadığı, ziyaretçi sayısının 
belirtilmediği görülmüştür. 

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitenin sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içeriğe sahip olduğu 
görülürken, kavramın alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılmadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 
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Tablo 24. Türk Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği web sitesine ilişkin 
bazı özellikler (25.11.15, 13.00) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 24’de Türk Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği web sitesinin değer-
lendirme başlıkları görülmektedir (www.dcyogunbakim.org.tr/).  

Sitende logo, kuruluş yılı, farklı ulusal ve uluslararası web sitelerine ulaşım için 
bağlantı olduğu belirlenmiştir. Derneğin web sayfasında yabancı dil sekmesi, 
arama motoru, mobil cihazlarla uyum özelliği olmadığı ve ziyaretçi sayısının 
belirtilmediği görülmüştür. 

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içeriğe ve kavramın alt 
başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılmadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 25 Türk Dermatoloji Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(25.11.15, 13.00) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Var 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Var 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 25’de Türk Dermatoloji Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları 
görülmektedir (www.turkdermatoloji.org/).  

Sitende logo, kuruluş yılı, arama motoru, yabancı dil sekmesi, farklı ulusal ve 
uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantıolduğu belirlenmiştir. Derneğin 
web sayfasının, mobil cihazlarla uyumlu olmadığı ve sayfada ziyaretçi sayısı 
belirtilmediği görülmüştür. 

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içerik bulunurken, kav-
ramın alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 
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Tablo 26. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği web sitesine ilişkin bazı 
özellikler (25.11.2015, 08.30) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Var 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Var 
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Tablo 26’da Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği web sitesinin değerlen-
dirme başlıkları görülmektedir (www.turkhandsociety.org/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, yabancı dil seçeneği, son güncelleme tarihi, ulusal ve 
uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Derneğin 
web sayfasının arama motoru ve mobil cihazlarla uyum özelliği bulunmamakta-
dır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesine dair bilgiler bulunurken, kavramın alt başlıklarına 
dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanıldığı, toplum için hazırlanmış bro-
şür/rehber/afiş/basın bildirisinin ve sıkça sorulan soruların cevaplandığı bir bö-
lümün olduğu ancak kaynak gösterimi yapılmadığı saptanmıştır. 

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 
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Tablo 27. Türk Farmakoloji Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(25.11.2015, 08.50) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 27’de Farmakoloji Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları görül-
mektedir (www.tfd.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı 
olduğu belirlenmiştir. Derneğin web sayfasında son güncelleme tarihi, yabancı 
dil sekmesi, arama motoru ve mobil cihazlarla uyum özelliği bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi ve bu  kavramın alt başlıkları hakkında ayrıntılı bilgi-
lere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı ve sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 28. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(25.11.2015, 08.30) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 28’de Türk Fizyolojik Bilimler Derneği web sitesinin değerlendirme başlık-
ları görülmektedir (www.tfbd.org.tr/).  

Sitende logo, kuruluş yılı, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı 
olduğu belirlenmiştir. Derneğin web sayfasının son güncellenme tarihi, yabancı 
dil sekmesi, arama motoru ve mobil cihazlarla uyum özelliği bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi kavramı ve bu kavramın alt başlıklarına dair ayrıntılı 
bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 29. Türk Gastroenteroloji Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(24.11.2015, 14.50) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Var 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 29’da Türk Gastroenteroloji Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkla-
rı görülmektedir (www.tgd.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı 
ve son güncelleme tarihinin olduğu belirlenmiştir. Derneğin web sayfasının ya-
bancı dil sekmesi, arama motoru ve mobil cihazlarla uyum özelliği bulunmamak-
tadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesine dair bilgiler mevcut olup, kavramın alt başlıklarına 
dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
sıkça sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme ve topluma yöne-
lik hazırlanmış doküman bulunmaktadır. 
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Tablo 30. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(24.11.2015, 15.15) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulundur-
ması 

Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Yok 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu  

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 30’da Türk Göğüs Cerrahisi Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkla-
rı görülmektedir (tgcd.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, iletişim bilgileri bulunurken ulusal ve uluslararası farklı 
sitelere ulaşımın için bağlantı, son güncelleme tarihi, yabancı dil sekmesi, arama 
motoru bulunmamaktadır.  

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olduğu görülmüştür. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi ve bu kavramın alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere 
ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 31. Türk Hematoloji Derneğin web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(24.11.2015, 15.00) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Var 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Var 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 31’de Türk Hematoloji Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları 
görülmektedir (www.thd.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, yabancı dil seçeneği, son güncellenme tarihi, site içi 
arama motoru, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı olduğu 
belirlenmiştir. Derneğin web sayfasında mobil cihazlarla uyum özelliği bulun-
mamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi kavramı ve bu kavramın alt başlıklarına dair bilgilere 
ulaşılmıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, sıkça sorulan soruların cevaplan-
dığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme, topluma yönelik 
doküman ve kaynak gösterimi bulunmaktadır. 
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Tablo 32. Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği web sitesine ilişkin bazı özellik-
ler (25.11.2015, 08.30) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Yok 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Yok 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 32’de Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği web sitesinin değerlendirme 
başlıkları görülmektedir (www.thed.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşımın olduğu 
belirlenmiştir. Bununla beraber, derneğin web sayfasında son güncelleme tarihi, 
yabancı dil sekmesi, arama motoru, mobil cihazlarla uyum özelliği bulunmamak-
tadır.  

Sitenin bazı iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi ve bu kavramın alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere 
ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisi bulunmadığı, sıkça soru-
lan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 33. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği web sitesine ilişkin bazı özellik-
ler (25.11.2015, 10.30) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Yok 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 33’de Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği web sitesinin değerlendirme 
başlıkları görülmektedir (www.tihud.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, arama motoru, son güncellenme tarihi olduğu belirlen-
miştir. Bununla beraber, derneğin web sayfasında ulusal ve uluslararası farklı 
sitelere ulaşım için bağlantı, yabancı dil sekmesi ve mobil cihazlarla uyum özelli-
ği bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi ve kavramın alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere 
ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 34. Türk İmmünoloji Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(24.11.2015, 14.30) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 34’de Türk İmmünoloji Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları 
görülmektedir (www.turkimmunoloji.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, son güncellenme tarihi, yabancı dil sekmesi, ulusal ve 
uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Bununla 
beraber, derneğin web sayfasında arama motoru ve mobil cihazlarla uyum özel-
liği bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi ve kavramın alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere 
ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 35. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği web sitesine ilişkin bazı özellik-
ler (24.11.2015, 15.00) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Yok 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Var 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 35’de Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği web sitesinin değerlendirme 
başlıkları görülmektedir (www.tjod.org/).  

Sitenin, kuruluş yılı, site içi arama motoru olduğu belirlenmiştir. Derneğin web 
sayfasında ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşımın, son güncelleme tarihi, 
yabancı dil sekmesi, mobil cihazlarla uyum özelliği bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi ve kavramın alt başlıklarına dair bazı bilgilere ulaşıl-
mıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 36. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi  Derneği web sitesine ilişkin bazı özel-
likler (24.11.2015, 15.30) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulundur-
ması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu  

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Var 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Var 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 36’da Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği web sitesinin değerlendirme 
başlıkları görülmektedir (www.tkdcd.org/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, site içi arama motoru, mobil cihazlarla uyum özelliği, 
ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. 
Derneğin web sayfasında yabancı dil sekmesi bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi kavramı ve kavramın bazı alt başlıklarına dair bilgile-
re ulaşılmıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 
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Tablo 37. Türk Kardiyoloji Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(24.11.2015, 13.30) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulundur-
ması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu  

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Var 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 37’de Türk Kardiyoloji Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları 
görülmektedir (www.tkd.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, yabancı dil sekmesi, arama motoru, mobil cihazlarla 
uyum özelliği, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı olduğu 
belirlenmiştir. Bununla beraber, derneğin web sayfasında ziyaretçi sayısı bulun-
mamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi ve bu kavramın bazı alt başlıklarına dair bilgilere 
ulaşılmıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmış olunup; kaynak gösterimi yapılmadı-
ğı, toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine bulunmadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 38. Türk Klinik Biyokimya Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(24.11.2015, 13.00) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 38’de Türk Klinik Biyokimya Derneği web sitesinin değerlendirme başlık-
ları görülmektedir (www.tkbd.org/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, son güncelleme tarihi, ulusal ve uluslararası farklı sitele-
re ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, derneğin web 
sayfasında yabancı dil sekmesi, arama motoru, mobil cihazlarla uyum özelliği 
bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi ve kavramın alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere 
ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 
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Tablo 39. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği web sitesine 
ilişkin bazı özellikler (11.2015, 14:01) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması  Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Yok 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Var 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Var 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Var 
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Tablo 39’da Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği web sitesi-
nin değerlendirme başlıkları görülmektedir (www.plastikcerrahi.org.tr/).  

Sitenin logosunun, kuruluş yılının, son güncelleme tarihinin olduğu belirlenmiş-
tir. Bununla beraber, derneğin web sayfasında, yabancı dil sekmesi, arama mo-
toru, mobil cihazlarla uyum özelliği, ulusal ve uluslar arası farklı sitelere ulaşım 
için bağlantı bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içeriğe, kavramın bazı alt başlıkları-
na dair ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanıldığı, kaynak gösterimi yapıldığı, toplum 
için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşıldığı, sıkça sorulan soru-
ların cevaplandığı görülmüştür. 

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 
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Tablo 40. Türk Perinatoloji Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(25.11.2015, 13:46) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması  Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulundur-
ması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 40’da Türk Perinatoloji Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları 
görülmektedir (www.perinatoloji.org.tr/).  

Sitenin logosu, son güncelleme tarihi, mobil cihazlarla uyum özelliği, kuruluş yılı, 
ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. 
Bununla beraber, derneğin web sayfasında yabancı dil sekmesi, arama motoru 
bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içeriğe ve kavramın alt başlıklarına 
dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 41. Türk Pediatrik Onkoloji Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(25.11.2015, 13:43) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulundur-
ması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Yok 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu  

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Yok 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 41 ve Şekil 41’de Türk Pediatrik Onkoloji Derneği web sitesinin değerlen-
dirme başlıkları görülmektedir (www.tpog.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, mobil cihazlarla uyum, ulusal farklı sitelere ulaşım için 
bağlantı olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, derneğin web sayfasında son 
güncelleme tarihi, yabancı dil sekmesi, arama motoru, uluslararası farklı sitelere 
ulaşım için bağlantı bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içeriğe, kavramın alt başlıklarına 
dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 42. Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Boyun Cerrahisi Derneği web 
sitesine ilişkin bazı özellikler (25.11.2015, 13:26) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Yok 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Var 
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Tablo 42’de Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Boyun Cerrahisi Derneği web 
sitesinin değerlendirme başlıkları görülmektedir (turkpedkar.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, son güncelleme tarihi, ulusal ve uluslararası farklı sitele-
re ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, derneğin web 
sayfasında yabancı dil sekmesi, arama motoru, mobil cihazlarla uyum özelliği 
bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içeriğe, kavramın alt başlıklarına 
dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olduğu saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 43. Türk Pediatrik Hematoloji Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(25.11.2015, 13:23) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Yok 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Yok 

Açık adresi Yok 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 43’de Türk Pediatrik Hematoloji Derneği web sitesinin değerlendirme 
başlıkları görülmektedir (www.tphd.org.tr/).  

Sitede logosu, kuruluş yılı, yabancı dil sekmesi, son güncelleme tarihi, ulusal 
farklı sitelere ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, derne-
ğin web sayfasında, uluslararası farklı sitelere ulaşımı, arama motoru, mobil 
cihazlarla uyumu bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içeriğe, kavramın alt başlıklarına 
dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 44. Türk Pediatri Kurumu Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(25.11.2015, 13:14) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Yok 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 44’de Türk Pediatri Kurumu Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkla-
rı görülmektedir (turkpediatri.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, arama motoru, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ula-
şım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, derneğin web sayfasın-
da son güncelleme tarihi, yabancı dil sekmesi, mobil cihazlarla uyumu bulun-
mamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içeriğe, kavramın alt başlıklarına 
dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 45. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği web sitesine ilişkin 
bazı özellikler (25.11.2015, 13:08) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulundur-
ması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 45’de Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği web sitesinin değer-
lendirme başlıkları görülmektedir (www.totbid.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, mobil cihazlarla uyum özelliği, son güncelleme tarihi, 
ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. 
Bununla beraber, derneğin web sayfasında yabancı dil sekmesi, arama motoru 
bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içeriğe, kavramın alt başlıklarına 
dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 46. Türk Oftalmoloji Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(25.11.2015, 12:44) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Yok 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Var 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 

 

  



TTB UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU ÜYESİ UZMANLIK DERNEKLERİNİN  
WEB SİTELERİNİN SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

111 
 

Tablo 46’da Türk Oftalmoloji Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları 
görülmektedir (todnet.org/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, son güncelleme tarihi, ulusal ve uluslararası farklı sitele-
re ulaşımın olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, derneğin web sayfasında 
yabancı dil sekmesi, arama motoru, mobil cihazlarla uyum özelliği bulunmamak-
tadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içerik bulunmasına rağmen, kavra-
mın alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanıldığı, toplum için hazırlanmış bro-
şür/rehber/afiş/basın bildirisi bulunduğu, kaynak gösterimi yapılmadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 
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Tablo 47. Türk Nöroşirürji Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(25.11.2015, 12:41) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Var 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 47’de Türk Nöroşirürji Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları 
görülmektedir (www.turknorosirurji.org.tr/).  

Sitede logo, son güncelleme tarihi, kuruluş yılı, ulusal ve uluslararası farklı sitele-
re ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, derneğin web 
sayfasında yabancı dil sekmesi, arama motoru, mobil cihazlarla uyumu bulun-
mamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içeriğe ve kavramın bazı alt başlık-
larına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanıldığı, toplum için hazırlanmış bro-
şür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşıldığı, kaynak gösterimi yapılmadığı ve sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 

  



 TTB UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU ÜYESİ UZMANLIK DERNEKLERİNİN  
WEB SİTELERİNİN SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

114 
 

Tablo 48. Türk Nöroloji Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler (25.11.2015, 
12:22) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Yok 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Var 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Var 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Var 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 48’de Türk Nöroloji Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları görül-
mektedir (www.noroloji.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, arama motoru, son güncelleme tarihi,  ulusal ve ulusla-
rarası farklı sitelere ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Derneğin web 
sayfasının yabancı dil sekmesi ve mobil cihazlarla uyum özelliği bulunmamakta-
dır. 

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içeriğe ve kavramın bazı alt başlık-
larına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanıldığı, kaynak gösterimi yapıldığı, toplum 
için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşıldığı, sıkça sorulan soru-
ların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 
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Tablo 49. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği web 
sitesine ilişkin bazı özellikler (30.11.2015, 12:22) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Var 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Var 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 49 ve Şekil 49’da Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları 
Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları görülmektedir 
(www.klimik.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, son güncelleme tarihi, arama motoru,  ulusal ve ulusla-
rarası farklı sitelere ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, 
derneğin web sayfasında yabancı dil sekmesi ve mobil cihazlarla uyum özelliği 
bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içeriğe, kavramın bazı alt başlıkları-
na dair ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanıldığı, kaynak gösterimi yapıldığı, toplum 
için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşıldığı, sıkça sorulan soru-
ların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 
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Tablo 50. Türk Neonatoloji Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(30.11.2015, 12:32) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Var 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulundur-
ması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Var 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 50’de Türk Neonatoloji Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları 
görülmektedir (www.neonatology.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, arama motoru, mobil cihazlarla uyumu, son güncelleme 
tarihi, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiş-
tir. Derneğin web sayfasında yabancı dil sekmesi bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içerik bulunmasına rağmen, kavra-
mın alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanıldığı, kaynak gösterimi yapıldığı, toplum 
için hazırlanmış broşür/rehber/afişe/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça sorulan 
soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 51. Türk Nefroloji Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(30.11.2015, 12:43) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Var 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Var 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Var 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 51’de Türk Nefroloji Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları gö-
rülmektedir (www.tsn.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, yabancı dil sekmesi, arama motoru, ulusal ve uluslara-
rası farklı sitelere ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, 
derneğin web sayfasında son güncelleme tarihi, mobil cihazlarla uyum özelliği 
bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içeriğe, kavramın bazı 
alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanıldığı, kaynak gösterimi yapıldığı, toplum 
için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşıldığı, sıkça sorulan soru-
ların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 52.Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği web sitesi-
ne ilişkin bazı özellikler (30.11.2015, 12:35) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulundur-
ması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu  

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Yok 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 52’de Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği web 
sitesinin değerlendirme başlıkları görülmektedir (www.kbb.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, mobil cihazlarla uyum özelliği, ulusal ve uluslararası 
farklı sitelere ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, derne-
ğin web sayfasında son güncelleme tarihi, yabancı dil sekmesi, arama motoru 
bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içeriğe, kavramın alt başlıklarına 
dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 53. Türkiye Milli Pediatri Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(24.11.2015, 16:34) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Yok 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulundur-
ması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo Şekil 53’de Türkiye Milli Pediatri Derneği web sitesinin değerlendirme 
başlıkları görülmektedir (www.millipediatri.org.tr/).  

Sitede logo, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı ve arama 
motoru olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, derneğin web sayfasında son 
güncelleme tarihi, yabancı dil sekmesi bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içerik bulunmamaktadır. Kavramın 
alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere de ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 54.Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği web sitesine ilişkin 
bazı özellikler  (24.11.15, 16:14) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 

 

  



TTB UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU ÜYESİ UZMANLIK DERNEKLERİNİN  
WEB SİTELERİNİN SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

127 
 

Tablo 54’de Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği web sitesinin değer-
lendirme başlıkları görülmektedir (www.tftr.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı, 
yabancı dil sekmesi, son güncelleme tarihi ve arama motorunun olduğu belir-
lenmiştir. Bununla beraber, derneğin web sayfasında mobil cihazlarla uyum 
özelliği bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içerik bulunmasına rağmen, kavra-
mın alt başlıklarından bedensel etkinlik dışındaki konularda ayrıntılı bilgilere 
ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 
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Tablo 55.Türkiye Nükleer Tıp Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(24.11.2015, 16:34) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Var 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 55’de Türkiye Nükleer Tıp Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları 
görülmektedir (www.tsnm.org/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı, son gün-
celleme tarihi, yabancı dil sekmesi olduğu belirlenmiştir. Sitenin arama motoru 
ve mobil cihazlarla uyum özelliği bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuru olduğu görülmüştür. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içerik bulunmamaktadır. Kavramın 
alt başlıklarına dair bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 56.Türkiye Parazitoloji Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(24.11.2015, 12:31) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 56’da Türkiye Parazitoloji Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları 
görülmektedir (www.turkiyeparazitolojidernegi.org/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı, 
son güncelleme tarihi, yabancı dil sekmesi olduğu belirlenmiştir. Bununla bera-
ber, derneğin web sayfasının arama motoru, mobil cihazlarla uyumu bulunma-
maktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içerik bulunmamaktadır. Kavramın 
alt başlıklarına dair bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşüre/rehbere/afişe/basın bildirisine ulaşılamadığı, 
sıkça sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 57.Türkiye Psikiyatri Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(24.11.2015, 12:24) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Var 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 57’de Türkiye Psikiyatri Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları 
görülmektedir (www.psikiyatri.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı, 
yabancı dil sekmesi, arama motoru olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, 
derneğin web sayfasının son güncelleme tarihi ve mobil cihazlarla uyum özelliği 
bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içerik bulunmasına 
rağmen, kavramın alt başlıklarından stresle baş etme ve alkolün zararlı etkilerin-
den korunma dışındaki başlıklara dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanıldığı, toplum için hazırlanmış bro-
şür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılabildiği, kaynak gösterimi yapılmadığı ve 
sıkça sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 
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Tablo 58. Türkiye Acil Tıp Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler (24.11.15, 
11.15) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 58’de Türkiye Acil Tıp Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları 
görülmektedir (www.tatd.org.tr/). 

Sitede logo, kuruluş yılı, son güncelleme tarihi, yabancı dil seçeneği, site içi 
arama motoru, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı olduğu 
belirlenmiştir. Bununla beraber derneğin web sayfasının mobil cihazlarla uyum-
luluk özelliği bulunmamaktadır. 

Sitede yeterlilik kurulu ile ilgili sekme bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içerik ve bu kavramın 
alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  
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Tablo 59. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği web sitesine ilişkin bazı 
özellikler (24.11.15, 11.20) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Yok 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 59’da Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği web sitesinin değerlen-
dirme başlıkları görülmektedir (www.tahud.org.tr/). 

Sitenin logosu, kuruluş yılı, son güncelleme tarihi, site içi arama motoru  olduğu 
belirlenmiştir. Derneğin web sayfasının yabancı dil seçeneği, ulusal ve uluslara-
rası farklı sitelere ulaşım için bağlantı ve mobil cihazlarla uyum özelliği bulun-
mamaktadır. 

Derneğin yeterlilik kurulu bulunmaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içerik ve bu kavramın alt başlıkları-
na dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  
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Tablo 60. Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği web sitesine ilişkin bazı 
özellikler (24.11.15, 10.40) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Yok 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Yok 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Yok 

Açık adresi Yok 

Telefon ve/veya faks numaraları Yok 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 60’da Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği web sitesinin değerlen-
dirme başlıkları görülmektedir (www.tibbirehabilitasyon.org/). 

Sitede yabancı dil seçeneği, site içi arama motoru, ulusal ve uluslararası farklı 
sitelere ulaşımı için bağlantı ve mobil cihazlarla uyum özelliği bulunmamaktadır. 

Sitede yeterlilik kurulu ile ilgili sekme bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunmadığı belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içerik ve bu kavramın alt başlıkları-
na dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  
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Tablo 61. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(24.11.15, 10.20) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Yok 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Var 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi             Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Var 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Var 

 

  



TTB UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU ÜYESİ UZMANLIK DERNEKLERİNİN  
WEB SİTELERİNİN SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

141 
 

Tablo 61’de Türk Tıbbi Onkoloji Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları 
görülmektedir (https://www.kanser.org/). 

Sitede logo, son güncelleme tarihi, yabancı dil seçeneği, site içi arama motoru, 
ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. 
Bununla beraber derneğin web sayfasının mobil cihazlarla uyumu bulunmamak-
tadır. 

Sitede yeterlilik kurulu ile ilgili sekme bulunmaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmıştır. 

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içerik ve bu kavramın alt başlıkları-
na dair ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanıldığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, top-
lum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisi bulunduğu, sıkça sorulan 
soruların cevaplandığı bir bölümün olduğu saptanmıştır.  
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Tablo 62.1. Türk Toraks Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler (24.11.15, 
10.44) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Yok 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulundur-
ması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu  

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Var 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Var 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Var 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 62’de Türk Toraks Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları görül-
mektedir (www.toraks.org.tr/). 

Sitede logo, son güncelleme tarihi, yabancı dil seçeneği, ulusal ve uluslararası 
farklı sitelere ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber derne-
ğin web sayfasının mobil cihazlarla uyum özelliği bulunmaktadır. 

Sitede yeterlilik kurulu ile ilgili sekme bulunmaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içerik ve bu kavramın 
bazı alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanıldığı, toplum için hazırlanmış bro-
şür/rehber/afiş/basın bildirisinin olduğu, kaynak gösterimi yapılmadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  
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Tablo 63. Türk Üroloji Derneği sitesine ilişkin bazı özellikler (24.11.15, 11.00) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Yok 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Var 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Var 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 63’de Türk Üroloji Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları görül-
mektedir (www.uroturk.org.tr/). 

Sitede logo ve kuruluş yılının bulunduğu, son güncelleme tarihi, yabancı dil 
seçeneği, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı ve mobil cihaz-
larla uyum özelliği bulunmadığı saptanmıştır. 

Sitede yeterlilik kurulu ile ilgili sekme bulunmaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içeriğe ve kavramın alt başlıklarına 
dair ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanıldığı, kaynak gösterimi yapıldığı, toplum 
için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisinin olduğu, sıkça sorulan sorula-
rın cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  
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Tablo 64. Türk Yoğun Bakım Derneği sitesine ilişkin bazı özellikler (24.11.15, 
11.10) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Yok 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 64’de Türk Yoğun Bakım Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları 
görülmektedir (www.yogunbakim.org.tr/). 

Sitenin logosu, yabancı dil seçeneği, site içi arama motoru, ulusal ve uluslararası 
farklı sitelere ulaşım için bağlantıları olduğu belirlenmiştir. Son güncelleme tarihi 
ve derneğin web sayfasının mobil cihazlarla uyum özelliği bulunmamaktadır. 

Sitede yeterlilik kurulu ile ilgili sekme bulunmaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içerik ve bu kavramın alt başlıkları-
na dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  
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Tablo 65. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği sitesine ilişkin bazı özellikler 
(24.11.15, 11.30) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Yok 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulundur-
ması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu  

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Yok 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 

 

  



TTB UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU ÜYESİ UZMANLIK DERNEKLERİNİN  
WEB SİTELERİNİN SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

149 
 

Tablo 65’de Türk Çocuk Cerrahisi Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkla-
rı görülmektedir (www.tccd.org.tr/). 

Sitede logo, yabancı dil seçeneği, son güncelleme tarihi, site içi arama motoru, 
mobil cihazlarla uyum özelliği, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için 
bağlantı olduğu belirlenmiştir. Sitenin kuruluş tarihi belirtilmemiştir. 

Sitede yeterlilik kurulu ile ilgili sekme bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içerik ve bu kavramın 
alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  
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Tablo 66. Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği sitesine ilişkin bazı özellikler 
(24.11.15, 11.40) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Yok 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Var 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 66’da Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği web sitesinin değerlendirme baş-
lıkları görülmektedir (www.cnd.org.tr/). 

Sitede logo, son güncelleme tarihi, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için 
bağlantı olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber yabancı dil seçeneği ve web 
sayfasının mobil cihazlarla uyum özelliği bulunmamaktadır. 

Sitede yeterlilik kurulu ile ilgili sekme bulunmaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içerik ve bu kavramın 
bazı alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanıldığı, toplum için hazırlanmış bro-
şür/rehber/afiş/basın bildirisinin olduğu, kaynak gösterimi yapılmadığı ve sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

  



 TTB UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU ÜYESİ UZMANLIK DERNEKLERİNİN  
WEB SİTELERİNİN SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

152 
 

Tablo 67. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği sitesine ilişkin bazı özel-
likler (24.11.15, 11.50) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Var 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Yok 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Var 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Var 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 67’de Türk Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği web sitesinin değerlen-
dirme başlıkları görülmektedir (www.cogepder.org.tr/). 

Sitede logo, kuruluş yılı, son güncelleme tarihi, ulusal ve uluslararası farklı sitele-
re ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber yabancı dil seçe-
neği ve derneğin web sayfasının mobil cihazlarla uyumu bulunmamaktadır. 

Sitede yeterlilik kurulu ile ilgili sekme bulunmaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içerik ve bu kavramın 
bazı alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapıldığı, top-
lum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisinin olduğu, sıkça sorulan 
soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  
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Tablo 68. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği sitesine ilişkin bazı 
özellikler (24.11.15, 12.05) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 68’de Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği web sitesinin değer-
lendirme başlıkları görülmektedir (www.turkendokrin.org/). 

Sitede logo, kuruluş yılı, yabancı dil seçeneği, ulusal ve uluslararası farklı sitelere 
ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber son güncelleme tarihi 
ve mobil cihazlarla uyum özelliği bulunmamaktadır. 

Sitede yeterlilik kurulu ile ilgili sekme bulunmaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içerik ve bu kavramın 
bazı alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanıldığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, top-
lum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisinin olmadığı, sıkça sorulan 
soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  
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Tablo 69. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık 
Derneği sitesine ilişkin bazı özellikler (24.11.15, 12.15) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Var 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 69’da Türk Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği web 
sitesinin değerlendirme başlıkları görülmektedir (ekmud.org.tr/). 

Sitede logo, kuruluş yılı, site içi arama motoru, ulusal ve uluslararası farklı sitele-
re ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber son güncelleme 
tarihi, yabancı dil seçeneği,  web sayfasının mobil cihazlarla uyum özelliği bu-
lunmamaktadır. 

Sitede yeterlilik kurulu ile ilgili sekme bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içerik ve bu kavramın 
alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılmamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
sıkça sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı ancak toplum için 
hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisinin olduğu saptanmıştır.  
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Tablo 70. Türkiye Radyasyon Onkolojisi Derneği sitesine ilişkin bazı özellikler 
(24.11.15, 12.30) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Yok 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Var 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Var 
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Tablo 70’de Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği web sitesinin değerlendirme 
başlıkları görülmektedir (https://www.trod.org.tr/). 

Sitede logo, site içi arama motoru, yabancı dil seçeneği, ulusal ve uluslararası 
farklı sitelere ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber son 
güncelleme tarihi ve web sayfasının mobil cihazlarla uyum özelliği bulunmamak-
tadır. 

Sitede yeterlilik kurulu ile ilgili sekme bulunmaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme ve sıkça sorulan 
soruların cevaplandığı bir bölümün olduğu görülmüştür. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içerik ve bu kavramın 
bazı alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisinin olmadığı saptanmış-
tır.  
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Tablo 71. Türkiye Radyoloji Derneği sitesine ilişkin bazı özellikler (24.11.15, 
12.25) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Var 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi  Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 71’de Türk Radyoloji Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları gö-
rülmektedir (www.turkrad.org.tr/). 

Sitede logo, kuruluş yılı, site içi arama motoru, son güncelleme tarihi, ulusal ve 
uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Web sayfası-
nın yabancı dil seçeneği ve mobil cihazlarla uyum özelliği bulunmamaktadır. 

Sitede yeterlilik kurulu ile ilgili sekme bulunmaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmıştır. 

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içerik ve bu kavramın 
alt başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılmamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisinin olmadığı, sıkça soru-
lan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  
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Tablo 72. Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği web sitesine ilişkin 
bazı özellikler (24.11.2015, 11:15) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulundur-
ması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Yok 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Var 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Var 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 72’de Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği web sitesinin de-
ğerlendirme başlıkları görülmektedir (https://www.trasd.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılının, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağ-
lantı, mobil cihazlarla uyum özelliği, son güncelleme tarihi ve yabancı dil sekme-
sinin olduğu belirlenmiştir. Derneğin web sayfasında arama motoru bulunma-
maktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içerik bulunmasına 
rağmen, kavramın alt başlıklarından tütün kontrolü ve bedensel etkinlik dışında-
ki konulara dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanıldığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı ancak toplum için hazır-
lanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılabildiği saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 73.Türkiye Romatoloji Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(24.11.2015, 10:56) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Yok 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Var 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Var 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 73’de Türkiye Romatoloji Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları 
görülmektedir (www.romatoloji.org/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, ulusal farklı sitelere ulaşım için bağlantı, arama motoru-
nun ve son güncelleme tarihinin olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, derne-
ğin web sayfasının yabancı dil sekmesi ve  mobil cihazlarla uyum özelliği bulun-
mamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içerik bulunmasına 
rağmen, kavramın alt başlıklarından tütün kontrolü, sağlıklı beslenme ve beden-
sel etkinlik dışındaki konulara dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanıldığı, toplum için hazırlanmış bro-
şür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılabildiği, kaynak gösterimi yapılmadığı ve 
sıkça sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 
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Tablo 74.1. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği web sitesine ilişkin bazı 
özellikler (24.11.2015, 10:39) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulundur-
ması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu  

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Var 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Var 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Var 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Var 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 74’de Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği web sitesinin değerlendir-
me başlıkları görülmektedir (www.solunum.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı 
olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, derneğin web sayfasında son güncelle-
me tarihi, yabancı dil sekmesi, arama motoru ve mobil cihazlarla uyum özelliği 
bulunmaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içerik bulunmasına 
rağmen, kavramın alt başlıklarından tütün kontrolü, alerjenlerden korunma ve 
uyku sağlığı dışındaki konulara dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanıldığı, kaynak gösterimi yapıldığı, toplum 
için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılabildiği, sıkça sorulan 
soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 
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Tablo 75. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği web sitesine 
ilişkin bazı özellikler (24.11.2015, 10:05) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Var 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 75’de Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği web sitesinin 
değerlendirme başlıkları görülmektedir (www.aid.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı 
ve son güncelleme tarihinin olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, derneğin 
web sayfasında, yabancı dil sekmesi, arama motoru ve mobil cihazlarla uyum 
özelliği bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içerik bulunmasına 
rağmen, kavramın alt başlıklarından alerjenlerden korunma dışındaki konulara 
dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanıldığı, toplum için hazırlanmış bro-
şür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşıldığı, kaynak gösterimi yapılmadığı ve sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 
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Tablo 76. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği web sitesine ilişkin bazı özel-
likler (24.11.2015, 09:51) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Yok 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 76’da Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği web sitesinin değerlendirme 
başlıkları görülmektedir (www.travma.org.tr/).  

Sitede logo, kuruluş yılı ve arama motorunun olduğu belirlenmiştir. Derneğin 
web sayfasında son güncelleme tarihi, yabancı dil sekmesi, ulusal ve uluslararası 
farklı sitelere ulaşım için bağlantı ve mobil cihazlarla uyum özelliği bulunmamak-
tadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içeriğe ve kavramın alt 
başlıklarına dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 77.Ürolojik Cerrahi Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(23.11.2015, 15:45) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Var 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulundur-
ması 

Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu  

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Var 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Var 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Var 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi Var 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Var 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Var 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 

 

  



TTB UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU ÜYESİ UZMANLIK DERNEKLERİNİN  
WEB SİTELERİNİN SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

173 
 

Tablo 77’de Ürolojik Cerrahi Derneği web sitesinin değerlendirme başlıkları 
görülmektedir (www.urolojikcerrahidernegi.org/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, uluslararası farklı sitelere ulaşım için bağlantı, son gün-
celleme tarihi, yabancı dil sekmesi, mobil cihazlarla uyum özelliği olduğu belir-
lenmiştir. Bununla beraber, derneğin web sayfasında arama motoru ve ulusal 
farklı sitelere ulaşım için bağlantı bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içerik bulunmasına 
rağmen, kavramın alt başlıklarından güvenli cinsel yaşam ve üreme sağlığı başlı-
ğı dışındaki konulara dair ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanıldığı, kaynak gösterimi yapıldığı, toplum 
için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşıldığı, sıkça sorulan soru-
ların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmaktadır. 

  



 TTB UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU ÜYESİ UZMANLIK DERNEKLERİNİN  
WEB SİTELERİNİN SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

174 
 

Tablo 78. Türkiye Spor Hekimleri Derneği web sitesine ilişkin bazı özellikler 
(24.11.2015, 10:24) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Yok 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Var 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Yok 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Var 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 78’de Türkiye Spor Hekimleri Derneği web sitesinin değerlendirme başlık-
ları görülmektedir (sporhekimleridernegi.org/).  

Sitede logo, kuruluş yılı ve son güncelleme tarihinin olduğu belirlenmiştir. Bu-
nunla beraber, derneğin web sayfasında yabancı dil sekmesi, arama motoru, 
mobil cihazlarla uyum özelliği, ulusal ve uluslararası farklı sitelere ulaşım için 
bağlantı bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi konusunda genel kavramsal içerik bulunmamakta-
dır. Kavramın alt başlıklarına dair bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 79. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanları Derneği web sitesi-
ne ilişkin bazı özellikler (24.11.2015, 16:34) 

Özellik Var/Yok 

Şekilsel/işlevsel özellikler  

Logo bulunması Var 

Kuruluş yılının bulunması Var 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması Yok 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması Var 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  Yok 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  Yok 

Site içi arama motorunun olması  Yok 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine ulaşım için bağlantı bulun-
durması 

Var 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitelerine ulaşım için bağlantı 
bulundurması 

Var 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  Uyumlu 
değil 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı  

E-posta adresi Var 

Açık adresi Var 

Telefon ve/veya faks numaraları Var 

Sosyal medya hesabının olup olmaması Yok 

Sitede reklam olup olmaması Yok 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamındaki içerik özellikleri  

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konulara ilişkin bilgi varlığı Yok 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  Yok 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı Yok 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin bilgi varlığı Yok 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya ilişkin özellikler  

Görsel materyallerden faydalanılması Yok 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içermesi Yok 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi Yok 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi bulunması  Yok 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması Yok 
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Tablo 79’da Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanları Derneği web site-
sinin değerlendirme başlıkları görülmektedir (www.tsprm.org/).  

Sitede logo, kuruluş yılı, yabancı dil sekmesi, ulusal ve uluslararası farklı sitelere 
ulaşım için bağlantı olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, derneğin web sayfa-
sında son güncelleme tarihi, arama motoru ve mobil cihazlarla uyum özelliği 
bulunmamaktadır.  

Sitenin iletişim bilgilerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Sitede reklam unsuruna rastlanmamıştır. 

Sitede sağlığın geliştirilmesi genel kavramsal içerik bulunmamaktadır. Kavramın 
alt başlıklarına dair bilgilere ulaşılamamıştır. 

Sitede görsel materyallerden faydalanılmadığı, kaynak gösterimi yapılmadığı, 
toplum için hazırlanmış broşür/rehber/afiş/basın bildirisine ulaşılamadığı, sıkça 
sorulan soruların cevaplandığı bir bölümün olmadığı saptanmıştır.  

Sitede topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu bir sekme bulunmamakta-
dır. 
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Tablo 80. TTB-UDEK’e üye uzmanlık dernekleri web sitelerinin bazı özellikleri-
nin dağılımı (Kasım 2015) 

Özellik (n=79) Var Yok 

 Sayı % Sayı % 

Şekilsel/işlevsel özellikler     

Logo bulunması 79 100,0 - - 

Kuruluş yılının bulunması 68 86,1 11 13,9 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı ulusal web sitelerine 
ulaşım için bağlantı bulundurması 

63 79,7 16 20,3 

İşbirliği içerisinde bulunulan farklı uluslararası web sitele-
rine ulaşım için bağlantı bulundurması 

60 75,9 19 24,1 

Son güncellenme tarihinin belirtilmesi  52 65,8 27 34,2 

Derneği yeterlik kurulunun olup olmaması 45 57,0 34 43,0 

Site içi arama motorunun olması  43 54,4 36 45,6 

Derneğin yabancı dil seçeneklerinin olup olmaması 28 35,4 51 64,6 

Sitenin mobil cihazlarla uyumlu olması  18 22,8 61 77,2 

Sitenin ziyaretçi sayısının belirtilmiş olup olmaması  5 6,3 74 93,7 

İletişim bilgileri/sosyal medya paylaşımı varlığı     

Açık adresi 75 94,9 4 5,1 

Telefon ve/veya faks numaraları 73 92,4 6 7,6 

E-posta adresi 62 78,5 17 21,5 

Sosyal medya hesabının olup olmaması 42 53,2 37 46,8 

Sitede reklam olup olmaması 5 6,3 74 93,7 

Sağlığın geliştirilmesi kav1ramı kapsamındaki 
içerik özellikleri 

    

Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konu-
lara ilişkin bilgi varlığı 

35 44,3 44 55,7 

Sağlıklı beslenme konusuna ilişkin bilgi varlığı 12 15,2 67 84,8 

Tütün kontrolüne ilişkin bilgi varlığı  11 13,9 68 86,1 

Bedensel etkinlik konusuna ilişkin bilgi varlığı 9 11,4 70 88,6 

Güvenli cinsel yaşam/üreme sağlığı konusuna ilişkin bilgi 
varlığı 

5 6,3 74 93,7 

Uyku sağlığına ilişkin bilgi varlığı 4 5,1 75 94,9 

Stresle baş etme konusuna ilişkin bilgi varlığı 3 3,8 76 96,2 

Alkolün zararlı etkilerinden korunmaya ilişkin bilgi varlığı 3 3,8 76 96,2 

Güneşin zararlı etkilerinden korunma konusuna ilişkin 
bilgi varlığı 

2 2,5 77 97,5 

Topluma yönelik sağlığa ilişkin bilgileri sunmaya 
ilişkin özellikler 

    

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme 
içermesi  

32 40,5 47 59,5 

Görsel materyallerden faydalanılması 25 31,6 54 68,4 

Toplum için hazırlanmış rehber/broşür/afiş/basın bildirisi 
bulunması  

25 31,6 54 68,4 

Bilgilerin kanıta dayalı olup olmaması, kaynak gösterimi 13 16,5 66 83,5 

Sıkça sorulan soruların cevaplarıyla paylaşılması 8 10,1 71 89,9 

TTB-UDEK’e üye derneklerin tamamının web sitesinde logo bulunmaktadır.  
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Web sitesinde yeterlik kurulu olan dernek sıklığı %57,0 olarak saptanmıştır. 
Arama motoru bulunduranların sıklığı %54,4’tür. 

Derneklerin %35,4’ü web sitesinde yabancı dil desteği içermektedir ve 
%22,8’inin web sitesi mobil uyumludur. 

Derneklerin %65,8’i sitenin son güncelleme tarihini web sitesine eklemiştir. 
%53,2’si sosyal medya hesabına sahiptir ve %6,3’ü sitede reklam ve sponsor 
içeriği bulundurmaktadır. 

Ayrıca derneklerin %94,9’ü açık adresini web sitesinde içermektedir. 

Sağlığın geliştirilmesi kapsamında bilgi içeren derneklerin sıklığı %44,3 olup; 
tütün kontrolü hakkında içerik bulundurma sıklığı %13,9’dur. Sağlıklı beslenme 
konusuna ilişkin bilgi varlığı olan derneklerin sıklığı %15,2’dir. 

Topluma yönelik sağlık bilgilerinin bulunduğu sekme içeren derneklerin sıklığı 
%40,5’dir. Görsel materyallerden derneklerin %31,6’i faydalanmıştır (Tablo.80) 

Tablo 81. TTB-UDEK’e üye uzmanlık derneklerinin yeterlik kurulu* varlığına 
göre sitenin sağlığın geliştirilmesi kavramı konusunda bilgi içerme durumu (Ka-
sım 2015) 

 Sağlığın geliştirilmesi kavramı konusunda bilgi  

 Var Yok Toplam  

Yeterlik kurulu Sayı % Sayı % Sayı %** p 

Var 

Yok 

Toplam 

27 60,0 18 40,0 45 57,0 <0,001 

8 23,5 26 76,5 34 43,0  

35 44,3 44 55,7 79 100,0  

* Derneklerin web sitelerinden ulaşılabilen yeterlik kurulları 

** Sütun yüzdesidir, diğerleri satır yüzdesidir. 

 

Yeterlik kurulu olan dernek sitelerinin % 60,0’ının, olmayan sitelerin ise 
%23,5’inin sağlığın geliştirilmesi kavramı konusunda bilgi içerdiği saptanmıştır. 
“Yeterlik kurulu olma” durumu ile “sağlığın geliştirilmesi kavramı konusunda 
bilgi içerme” durumu arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001).  
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Tablo 82. TTB-UDEK’e üye uzmanlık derneklerinin web sitelerinin sağlığın 
geliştirilmesi kavramı konusunda bilgi içerme durumuna göre topluma yönelik 
görsel materyal varlığı (Kasım 2015) 

 Topluma yönelik görsel materyal 

 Var Yok Toplam  

 Sayı % Sayı % Sayı %* p 

Sağlığın geliştiril-
mesi kavramı ko-
nusunda bilgi 

       

Var 23 65,7 12 34,3 35 44,3 <0,001 

Yok 2 4,5 42 95,5 44 55,7  

Toplam 25 31,6 54 68,4 79 100,0  

* Sütun yüzdesidir, diğerleri satır yüzdesidir. 

 

Sağlığın geliştirilmesi kavramı konusunda bilgi içeren sitelerin % 65,7’sinin, bilgi 
içermeyen sitelerin ise %4,5’inin topluma yönelik görsel materyal içerdiği sap-
tanmıştır. “Sağlığın geliştirilmesi kavramı konusunda bilgi içerme” durumu ile 
“topluma yönelik görsel materyal içerme” durumu arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki vardır (p<0,001).  

  



TTB UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU ÜYESİ UZMANLIK DERNEKLERİNİN  
WEB SİTELERİNİN SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

181 
 

6. TARTIŞMA 

Uzmanlık derneklerinin sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında topluma ve 
hekimlere yönelik sorumlulukları bulunmaktadır. Topluma yönelik sekme bu-
lundurmaları toplumun bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. TTB-UDEK Top-
lum Sağlığını Geliştirme Grubu Rehberine göre derneklerin web sitelerinin uy-
gun kullanımına ilişkin halka yönelik bilgilendirme sayfası konulması önerilmek-
tedir. Sağlıkta kullanılan terimlerin toplum tarafından daha anlaşılır bir şekilde 
kullanılmasının gerektiği belirtilmiştir (2). Bu çalışmada topluma yönelik sekme 
bulundurmayan derneklerin sıklığı %59,5 olarak saptanmıştır.  Bu sonuç uzman-
lık derneklerinin büyük bir bölümünün bu konuya daha fazla önem vermesi 
gerektiğini göstermektedir. 

Bir web sitesinde site içi arama motorunun bulunması o sitedeki içeriklere ula-
şımın daha kolay olması bakımından önemlidir. Bu araştırmada uzmanlık der-
nekleri web sitelerinin arama motoru bulundurma sıklığı %54,4 olarak saptan-
mıştır. Sağlığın geliştirilmesi kapsamında derneklerin web sitelerinin etkinliğinin 
artması için bu sıklığın yükselmesi gerekmektedir. 

Yeterlik kurulları uzmanlık eğitimi programının uygulanması, geliştirilmesi ve 
değerlendirilmesi için standartlar belirleyen, uzmanlık eğitimi veren birimler için 
rehberler oluşturan ve bu birimleri denetleyen kurullardır (24). Bu çalışmada 
yeterlik kurulu olan derneklerin sıklığı %57, sağlığın geliştirilmesi konusunda 
bilgi içeren derneklerin sıklığı %44,3 olarak saptanmıştır. Yeterlik kurulu olan 
uzmanlık dernekleri sağlığın geliştirilmesi ve uzmanlık eğitiminin daha kaliteli 
verilmesi konusunda etkisinin olup olmadığına yönelik yapılan değerlendirme 
sonucu; yeterlik kurulu olup sağlığın geliştirilmesi konusunda bilgi içeren dernek-
lerin sıklığı %60 saptanmıştır. Bu sonuç yeterlik kurulu bulundurmanın sağlığın 
geliştirilmesine konusunda olumlu etkisinin bulunduğunu göstermektedir. 

‘’We Are Social Global Digital Statistics’’ 2014 verilerine göre Türkiye’de inter-
net kullanım sıklığı %45 ve 35 milyonun üzerinde internet kullanıcısı, 36 milyon 
aktif Facebook hesabı bulunmaktadır. En çok kullanılan sosyal medya platformu 
olan Facebook’u (%93), Twitter (%72), Google+ (%70) ve LinkedIn (%33) 
izlemektedir (26). Bu veriler ışığında sosyal medyanın günümüzde çok önemli 
bir bilgi paylaşım ağı olduğu söylenebilir. Bu araştırmada uzmanlık derneklerinin 
sosyal medya hesabı bulundurma sıklığı %53,2 olarak saptanmıştır. Sıklığın 
artması halka ulaşım ve bilgi paylaşımı konusunda uzmanlık derneklerine katkı-
da bulunacaktır. 

İnternet ve sosyal medya kullanım istatistiklerine göre, mobil internet erişiminde 
büyük artış olduğu dikkat çekmektedir (25). Mobil veri kullanımının artması 
internet sitelerinin mobil uyumlu olmalarının önemini artırmaktadır. Değerlendi-
rilen uzmanlık dernekler web sitelerinin mobil uyumlu olmayanların sıklığı 
%77,2 olarak saptanmıştır. Bu değer bu özelliğin geliştirilmesi gerekliliğini dü-
şündürmektedir. 
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Sağlığın geliştirilmesinde sponsor ve reklamların öne çıkarılması arzu edilmeyen 
bir konudur. Ticari kaygıların güdülmesi tarafsızlığı olumsuz etkileyebileceği gibi 
çıkar ilişkileri de oluşabilir. Çıkar ilişkileri sağlığın geliştirilmesi konusunda süreci 
olumsuz etkileyebilir. Bu sebeplerle uzmanlık dernekleri web sitelerinin reklam 
içerip içermediği araştırılmıştır. Sonuç olarak uzmanlık derneklerinden web site-
sinde reklam bulundurma sıklığı %6,3 olmuştur.  

Tıpta uzmanlık eğitimi ve sağlığın geliştirilmesi konusunda önemli roller üstlenen 
uzmanlık derneklerinin web sitelerinin daha farklı kitlelere ulaşması açısından 
yabancı dil desteği olup olmadığı incelenmiştir. Web sitesinde yabancı dil desteği 
bulunduran uzmanlık derneği sıklığı %35,4 olarak saptanmıştır. Derneklerin bu 
konuyu da göz önünde bulundurmaları geniş kesimlere ulaşılması açısından 
önemlidir. 

Görsel ögeler insanların dikkatini çekmekte, duygusal tepki vermelerini sağla-
maktadır. Kavramların somutlaştırılmasına katkıda bulunmakta, anlaşılması zor 
olan kavramları basitleştirmektedir. Şekil yoluyla bilginin algılanmasını ve kalıcı-
lığını kolaylaştırmaktadır (27). Bu bağlamda uzmanlık dernekleri web sitelerinin 
görsel içeriğe sahip olması açısından incelenmesi sonucu sağlığın geliştirilmesi 
konusunda içerik sahibi olup görsel içerik bulunduran derneklerin sıklığı %65,7 
olarak saptanmıştır.  

Kaynak gösterme bilim etiğinin gereğidir. Ne şekilde olursa olsun bilgi ileten kişi 
bilginin kaynağını gösterme sorumluluğunu taşır. Başkalarının bilgi birikiminden 
ve düşüncelerinden yararlanılan her çalışmada bilginin kaynağı açıkça belirtil-
melidir. Kaynak gösterilmediği sürece, ortaya atılan düşüncenin yazara ait oldu-
ğu varsayılır. Kaynak gösterme yoluyla bilginin gerçek sahibinin hakkı teslim 
edildiği gibi, araştırmacının kendi katkısının ne olduğu da açıkça gösterilmiş olur. 
Kaynak belirtme, araştırmacının görüşlerinin doğruluğunu destekleyen başka 
kaynaklar olduğunu ve/veya karşıt görüşleri de göz önüne aldığını gösterir (27). 
Bu çalışmada halka yönelik paylaşılan bilgilerde kaynak gösteren web sitesi 
sıklığı %16,5 olarak saptanmıştır. Derneklerin etik ve güvenirlik açısından bu 
konuya dikkat etmeleri gerekmektedir. 

Bu çalışmada uzmanlık dernekleri web sitelerinin genel olarak sağlığı geliştirme 
kavramı kapsamında tütün kontrolüne ilişkin bilgi içeren dernek sayısı 11 olarak 
bulunmuştur. Tütün kullanımı birçok sağlık sorununa yol açan önlenebilir hasta-
lık ve ölüm sebepleri arasında en önde gelen risk faktörüdür. Maruz kalanların 
normal yaşam süresini kısaltarak erken ölümlere yol açan tütün ürünü kullanımı 
halen dünya genelinde her on ölümden bir tanesinin sebebidir (28). Bu nedenle 
web sitelerinde tütün kullanımı kontrolü ile ilgili bilgi paylaşma sıklığının artırıl-
ması gerekmektedir. 

Sağlıklı beslenme konusu ile ilgili bilgi içeren web sayfası sıklığı %15,2’dir. İnsan 
sağlığı başta beslenme olmakla birlikte, kalıtım, iklim ve çevre koşulları gibi bir-
çok etmenin etkisi altındadır. Beslenme, büyüme, gelişme, yaşamın sürdürülme-
si, hastalıkların tedavisi ve sağlığın korunması için bilinçli yapılması gereken bir 
eylemdir (29). Derneklerin sağlıklı beslenme konusuna daha fazla önem vermesi 
ve bu konu ile ilgili paylaşımlarını arttırmaları beklenmektedir. 
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Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması, 
fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha 
hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar has-
talıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme 
sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olmuştur (30). Bedensel etkinlik konusu 
ile ilgili bilgi içeren web sayfası sıklığı % 11,4 tür. Bu dernekler Türk Kalp ve 
Damar Cerrahisi Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, Türkiye Romatoloji Derne-
ği, Türk Hematoloji derneği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Radyas-
yon Onkolojisi Derneği, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, Türk 
Nöroşirurji Derneği’dir. Bu dernekler yukarıda belirtilen hastaların başvurdukları 
bölümlerin uzmanlık dernekleridir. Oysaki fiziksel aktivite, her yaşta sağlığa ya-
rarlıdır. Düzenli fiziksel aktivite, çocukların ve gençlerin sağlıklı büyümesi ve 
gelişmesinde, istenmeyen kötü alışkanlıklardan kurtulmada, sosyalleşmede, 
yetişkinlerin çeşitli kronik hastalıklardan korunmasında veya bu hastalıkların 
tedavisinde veya tedavinin desteklenmesinde, yaşlıların aktif bir yaşlılık dönemi 
geçirmelerinin sağlanmasında bir başka deyişle tüm hayat boyunca yaşam kali-
tesinin artırılmasında önemli farklar yaratabilmektedir. Bu nedenle aslında sağ-
lıkla ilgili tüm uzmanlık deneklerinin bedensel etkinliğin önemi ile ilgili bilgi bu-
lundurması oldukça önemlidir (30). 
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7. ÖNERİLER 

 Derneklerin web sitelerinde topluma yönelik ayrı bir sekme bulunması-
nın sağlanması  uygun olur. 

 Sağlığın geliştirilmesi kavramı kapsamında yer alan konu başlıkları açı-
sından web sitelerindeki içerik kapsamı geliştirilmesi önerilmektedir. 

 İçeriklerin görsel materyaller ile desteklenmesi önerilmektedir.  

 Derneklere kolay ulaşım açısından mobil uyum özelliği olmayan dernek-
lerin web sitelerine mobil uyum özelliği açısından geliştirilmesi uygun 
olur. 

 Uzmanlık derneklerinin web sitelerinin uluslararası ziyaretçilerinin de ya-
ralanabilmesi açısından yabancı dil desteğinin eklenmesi önerilmektedir. 
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