
1 
 

ÖZGEÇMİŞ 
1.GENEL 
 

 
2. EĞİTİM 

DERECE  BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE MEZUNİYET 
TARİHİ 

Ön Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi 1988 
Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1992 

Yüksek Lisans Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Marmara Üniversitesi 1998 
Doktora Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Marmara Üniversitesi 2007 
 
 
 
3. AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM 
 

GÖREV GÖREV 
DÖNEMİ* 

BÖLÜM/BİRİM ÜLKE ŞEHİR KURUM/KURULUŞ 

Hemşire 1988-1992 Özel Cerrahi Servisi Türkiye İstanbul Marmara Üniversitesi 
Hastanesi 

Hemşire 1992-1994 Yoğun Bakım Türkiye İstanbul Marmara Üniversitesi 
Hastanesi 

Süpervizör Hemşire 1994-1997 Hemşirelik Hizmetleri 
Müdürlüğü 

Türkiye İstanbul Marmara Üniversitesi 
Hastanesi 

Araştırma Görevlisi 1997-2008 Cerrahi Hastalıkları 
Hemşireliği A.B.D. / 
Hemşirelik Yüksekokulu  

Türkiye İstanbul Marmara Üniversitesi 

Araştırma Görevlisi 2008-2013 Cerrahi Hastalıkları 
Hemşireliği A.B.D. / 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Türkiye İstanbul Marmara Üniversitesi 

Öğretim Görevlisi 2013-2014 Cerrahi Hastalıkları 
Hemşireliği A.B.D. / 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Türkiye İstanbul Marmara Üniversitesi 

Öğretim Üyesi 2014…….. Hemşirelik Bölümü 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Türkiye İstanbul Üsküdar Üniversitesi 

 
* (Başlangıç Tarihi – Bitiş Tarihi) 
 
4. ÜYESİ OLDUĞU MESLEK KURULUŞLARI 
 

KURUM/KURULUŞ 
Ameliyathane Hemşireliği Derneği 

 
 
 
5.AKADEMİK İLGİ ALANLARI 

ÜNVANI ADI SOYADI YRD. DOÇ. DR. MEFTUN (EROL) AKGÜN  
DOĞUM YERİ ve 
TARİHİ 

İSTANBUL - 14.02.1967   

E-POSTA meftun.akgun@uskudar.edu.tr    
TEL 0216 400 22 22 /5094 



2 
 

AKADEMİK İLGİ ALANLARI 
GİS Cerrahisi 
Yoğun Bakım 
Acil Hemşireliği 
Tamamlayıcı Tıbbi Tedavi 

 
6. TEZLER 
 

YAPTIĞI TEZLER 
 
 
Yüksek Lisans Tezi  

 
Gastrointestinal sistem cerrahisinde nazogastrik tüpün iyileşme sürecine etkisi. Marmara 
Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 
Danışman: Yrd.Doç.Dr.Fatma Eti Aslan, İstanbul, 1998.  
 

 
 
Doktora Tezi  

 
Cerrahide Profilaktik Antibiyotik Yaklaşımları ile Yara İnfeksiyonu Arasındaki İlişki, 
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 
Anabilim Dalı, Danışman: Prof.Dr.Deniz Şelimen, İstanbul, 2007. 
 

 
 
7.YAYINLAR  
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evde	  karşılaştıkları	  sorunları	  saptamaya	  yönelik	  retrospektif	  bir	  çalışma.	  	  Hemşirelik	  Forumu	  1999;	  2(5):	  233-‐
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7.3 Hakemli Ulusal Dergilerde Türkçe Yayınlanmış Derleme     
 1. Gürkan A, Akgün M, Şelimen D. Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sırasında Aile Üyeleri Bulunmalı mı?  

Sendrom 2007; 19(5): 87-90. 
2. Akgün M. Laporoskopik cerrahide hasta hazırlığı ve hemşirenin rolü.  Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma 
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Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2012; 9 (2): 51-56. 
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 1. Perceptions of patients towards nurse caring behaviors in emergency department. Aydın H, Gürkan A, 
Akgün M. 1st  International Balkan Congress on Health Sciences, 14-16 May 2014, Edirne, Turkey. 

2. Postoperative Delirium In Old Patients With Open Heart Surgery. Baran S, Gürkan A, Akgün M. 
1st  International Balkan Congress on Health Sciences, 14-16 May 2014, Edirne, Turkey. 

 

7.5 Uluslararası kongre (sempozyum, çalıştay, panel vb.) özet bildiri ve poster     
      

 1. 	  Physician-‐nurse	  attitudes	  toward	  collaboration	  in	  Istanbul's	  public	  hospitals.	  	  Yıldirim	  A,	  Ateş	  M,	  Akıncı	  F,	  
Ross	  T,	  Şelimen	  D,	  İşsever	  H,	  Erdim	  A,	  Akgün	  M.	  Third	  International	  Conference	  on	  Health	  Care	  Systems,	  
AUSTRALIA,	  13	  th	  -‐16	  th	  October,	  2004.	  

2. Current	  Status	  of	  the	  hospitalized	  at	  Marmara	  University	  Hospital	  Surgical	  Intensive	  Care	  Unit.	  	  Akgun	  M,	  
Vural	  F,	  Turkerı	  Z,	  Şelımen	  D.	  2nd	  Congress	  of	  the	  European	  federation	  of	  critical	  care	  nursing	  associations.	  
10th-‐12th	  of	  November	  2005	  Amsterdam,	  	  Netherlands.	  (Poster	  Presentation).	  Sorumlu	  Yazar.	  

3. Causes	  and	  conclusion	  of	  traumatic	  amputations.	  Gürkan	  A,	  Eti-‐Aslan	  F,	  Şelimen	  D,	  Akbudak	  A,	  Akgün	  M.	  
6th	  	  European	  Congress	  of	  Trauma	  And	  Emergency	  Surgery,	  9	  th-‐12	  th	  	  September,	  Rotterdam,	  Netherlands,	  
2004	  (Oral	  presentation)	  

4. Çok	  Bilinmeyenli	  bir	  denklem:	  Deli	  dana	  Hastalığı:	  Hekim	  ve	  hemşirelerin	  deli	  dana	  hastalığına	  ilişkin	  bilgi	  ve	  
uygulamaları.	  Eti-‐Aslan	  F,	  Erdim	  A,	  Akgün	  M,	  Şelimen,	  D.	  III.	  Ulusal	  I.	  Uluslararası	  Ameliyathane	  Hemşireliği	  
Kongresi,	  kongre	  özet	  kitabı,	  25-‐27	  Ekim,	  İstanbul,	  2001.	  

5. Sağlık	  hizmetlerinde	  robotların	  kullanımına	  üniversite	  penceresinden	  bakış.	  Erdim	  A,	  Gürkan	  A,	  Akgün	  M,	  
Işık	  I,	  Vural	  F,	  Şelimen	  D.	  2.	  Uluslararası	  –	  9	  Ulusal	  Hemşirelik	  Kongresi,	  Antalya,	  Bildiri	  Özet	  Kitabı	  7-‐11	  Eylül,	  
2003.	  

6. Yoğun	  bakım	  ve	  reanimasyon	  ünitelerinde	  bası	  yarası	  bakımında	  kullanılan	  ürünlerin	  belirlenmesi.	  Akgün	  M,	  
Erdim	  A,	  Işık	  I.	  “New	  Technological	  Developments	  in	  Health	  Care;	  1st.	  International	  Symposium”,	  9-‐14	  Nisan,	  
Antalya,	  2005	  (poster	  sunumu).	  Sorumlu	  Yazar.	  

7. "Knowledge	  and	  Attitudes	  of	  Turkish	  Medical	  Staff	  Toward	  Pain	  in	  Emergency	  Department".	  Gürkan	  A,	  Aydın	  
DY,	  Akgün	  M,	  Erdim	  A.	  	  24th	  International	  Nursing	  Research	  Congress,	  Prague,	  Czech	  Republic.	  22-‐26	  July	  
2013	  	  (Poster	  bildiri).	  	  	  

8. “Opinions	  of	  The	  Cardiac	  Patients	  Related	  to	  Cardiopulmonary	  Resuscitation”	  Dülgeroğlu	  C,	  Akgün	  M,	  
Gürkan	  A.	  24th	  International	  Nursing	  Research	  Congress,	  Prague,	  Czech	  Republic.	  22-‐26	  July	  2013	  	  (Poster	  
bildiri).	  	  	  

	  

	  

7.6 Ulusal kongre (sempozyum, çalıştay, panel vb.) tam metin bildiri     
 1. Cerrahi	  hemşirelerine	  uygulanan	  hizmet	  içi	  eğitim	  programlarının	  incelenmesi.	  Şelimen	  D,	  Gürkan	  A,	  Erdim	  

A,	  Akgün	  M,	  Ergün	  Y,	  Bülbül	  S.	  VI.	  Ulusal	  Hemşirelik	  Kongresi,	  Ankara,	  VI.	  Ulusal	  Hemşirelik	  Kongre	  Kitabı,	  
Damla	  Matbaacılık	  (1998),	  ss.	  413-‐422.	  

2. Minimal	  invaziv	  cerrahide	  perioperatif	  bakımın	  önemi.	  M	  Akgün,	  Andsoy	  II,	  Erdim	  A.	  7.	  Ulusal	  Türk	  Cerrahi	  
ve	  Ameliyathane	  Hemşireliği	  Kongresi,	  	  Kongre	  Kitabı.	  Meta	  Basım	  Matbaacılık	  (2011),	  ss.	  237-‐240.	  Sorumlu	  
Yazar.	  

3. “Özel	  Durumlarda	  Cerrahi	  Hastasının	  Bakımı”	  M	  Akgün.	  “8.	  Ulusal	  Cerrahi	  ve	  Ameliyathane	  Hemşireliği	  
Kongresi,	  	  Kongre	  Kitabı.	  Meta	  Basım	  Matbaacılık	  (2013),ss.95-‐100.	  Sorumlu	  Yazar.	  
	  

	  

7.8 Ulusal kongre (sempozyum, çalıştay, panel vb.) özet bildiri ve poster     
 1. Kardiyopulmoner	  Resüsitasyon	  Sırasında	  Aile	  Üyeleri	  Bulunmalı	  mı?	  Gürkan	  A,	  Akgün	  M,	  Şelimen	  D.	  	  

Sendrom,	  19:5	  (2007);	  87-‐90.	  (V.	  Ulusal	  travma	  ve	  acil	  cerrahi	  kongresinde	  sunulmuştur,	  16-‐20	  Kasım	  2005,	  
Antalya).	  

2. Kemoterapi	  uygulanan	  hastaların	  tamamlayıcı	  tıp	  yöntemlerinden	  destek	  alma	  konusundaki	  yaklaşımlarının	  
araştırılması.	  Akgün	  M,	  Vural	  F,	  Eti	  Aslan	  F,	  Şelimen	  D.	  II.Ulusal	  Onkoloji	  Kongresi,	  01-‐04	  Ekim,	  İstanbul	  	  2003	  
(Poster	  Bildiri).	  Sorumlu	  Yazar.	  

3. Stomalı	  bireylerin	  taburculuk	  sonrası	  sorunlarını	  saptamaya	  yönelik	  retrospektif	  bir	  çalışma.	  Gürkan	  A,	  Eti-‐
Aslan	  F,	  Akgün	  M,	  Ergün	  Y,	  Şelimen	  D.	  VIII.	  Ulusal	  Kolon	  ve	  Rektum	  Cerrahi	  Kongresi,	  Antalya,	  proğram	  ve	  
özet	  kitabı	  (1999),	  s.176	  (Bkz.	  Yayın	  no:.........)	  
	  

4. Cerrahi	  hemşirelerine	  uygulanan	  hizmetiçi	  eğitim	  programlarının	  incelenmesi.	  Şelimen,	  D.,	  Gürkan	  A,	  Erdim	  
A,	  Akgün	  EM,	  Ergün	  Y,	  Bülbül	  S.	  	  VI.	  Ulusal	  Hemşirelik	  Kongresi,	  Ankara,	  	  Bildiri	  Özet	  Kitabı	  (1998),	  s.89	  (Bkz.	  
Yayın	  no:.........)	  

5. İstanbul	  ilindeki	  hastanelerde	  ameliyathanelerin	  mevcut	  durum	  saptamasına	  ilişkin	  bir	  çalışma.	  	  Şelimen	  D,	  
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Eti-‐Aslan	  F,	  Gürkan	  A,	  Erdim	  A,	  Akgün	  M,	  Ergün	  Y.	  Ulusal	  Cerrahi	  Kongresi’98,	  İzmir,	  proğram	  ve	  özet	  kitabı	  
(1998),	  s.87	  (Bkz.	  Yayın	  no:.........)	  

6. Hastalar	  ameliyat	  öncesi	  bekleme	  zamanlarında	  ne	  yapmayı	  tercih	  ederler?	  Kula	  S,	  Akgün	  M.	  17.	  Ulusal	  
Cerrahi	  Kongresi,	  Bildiri	  Özet	  Kitabı,	  ANKARA,	  26-‐29	  Mayıs	  2010.	  

7. Acil	  cerrahi	  ünitelerine	  başvuran	  olguların	  geliş	  nedenleri,	  bu	  olgulara	  uygulanan	  girişimlere	  ve	  prognozlarına	  
yönelik	  retrospektif	  bir	  çalışma.	  Şelimen	  D,	  Ergene	  A,	  Yıldız	  B,	  Akgün	  M.	  II.	  Ulusal	  Travma	  ve	  Acil	  Cerrahi	  
Kongresi,	  30	  Eylül-‐4	  Ekim,	  İstanbul,	  1997.	  

8. Minimal	  invaziv	  cerrahide	  perioperatif	  bakımın	  önemi.	  M	  Akgün,	  Erdim	  A,	  Andsoy	  II.	  7.	  Ulusal	  Türk	  Cerrahi	  
ve	  Ameliyathane	  Hemşireliği	  Kongresi,	  	  Kongre	  Kitabı.	  5-‐8	  Mayıs,	  İzmir,	  2011,	  	  (Poster	  bildiri).	  Sorumlu	  Yazar.	  	  	  

9. Marmara	  Üniversitesi	  Fen	  ve	  Sosyal	  Bilimler	  Bölümü	  Öğrencilerinin	  İlkyardım	  Hakkındaki	  Bilgi	  ve	  Tutumları.	  
Akgün	  M,	  Y	  Aydın,	  Erdim	  A.	  7.	  Türkiye	  Acil	  Tıp	  Kongresi,	  Trabzon,	  13-‐16	  Ekim,	  2011.	  	  Sorumlu	  Yazar.	  

10. Eğitim	  Düzeyi	  Yüksek	  Kadınların	  Meme	  Kanseri	  Tarama	  Programına	  Katılımları.	  Şengül	  T,	  Kayalaçin	  E,	  Akgün	  
M,	  Bölüktaş	  PR.	  11.	  Ulusal	  Meme	  Hastalıkları	  Kongresi,	  Antalya,	  5-‐9	  Ekim,	  2011.	  (Poster	  bildiri).	  	  	  	  	  	  

11. Yaşlı	  cerrahi	  hastasında	  iletişim	  güçlükleri.	  "I.Ulusal	  İletişim	  Sempozyumu;	  Ben,	  Sen	  ve	  Biz:	  İlişkilerimiz".	  
Akgün	  M.	  Marmara	  Üniversitesi	  Sağlık	  Bilimleri	  Fakültesi	  Hemşirelik	  Bölümü	  Psikiyatri	  Hemşireliği	  AD.	  25	  
Kasım	  2011,	  İstanbul	  (Poster	  bildiri).	  Sorumlu	  Yazar.	  

      
 7.9 Uzmanlık alanında ulusal kitap    

    
1. Şelimen D, Akgün M, Erdim A. Stoma bakımı: Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Eğitim Bölümü, 

İstanbul, 1998. 
 

    

  
 

    

8. AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, PANEL VB.)                                   
a)   Uluslararası  

 
     
     

1. I.Uluslararası ve III. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, 29 Ekim-  02 Kasım,  2000. 
 

 

b)   Ulusal      
     

 1. I.Ulusal Evde Bakım Kongresi, İstanbul, 26-26 Eylül 1998. 
 

 

9.SON İKİ YILDA VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ  DERSLER 
 
Sağlıklı yaşam ve hemşirelik II 
Sağlığın değerlendirilmesi 
Sağlıklı yaşam süreci ve hemşirelik 
Sağlık durumunda bozulma ve bakımI 
Sağlık durumunda bozulma ve bakımII 
Sağlık durumunda bozulma ve bakımIV 
Internlük uygulaması 
Acil bakım 
İlk yardım ve acil bakım  
Yoğun bakım hemşireliği 

 
       

10. Proje katılımcılığı       
     
     

 1. Marmara	  Üniversitesi	  Kadın	  İşgücü	  İstihdamı	  Araştırma	  ve	  Uygulama	  Merkezi	  ve	  Kadıköy	  Belediyesi	  işbirliği	  
ile	  yürütülen	  “Kadıköy’de	  Yeni	  Umutlar	  Projesi	  I”,(Eğitimci),	  İstanbul,	  2005.	  

2. Marmara	  Üniversitesi	  Kadın	  İşgücü	  İstihdamı	  Araştırma	  ve	  Uygulama	  Merkezi	  ve	  Kadıköy	  Belediyesi	  işbirliği	  
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